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Vedtakssaker AHOs styre møte 
Sak 57/22 Godkjenning av innkalling og 
saksliste styremøte 07.09.2022 
 

 
    

 
Saksliste og innkalling til styremøte 7. august 2022 for godkjenning.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 22/00625-1  
  

         

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtakssaker AHOs styre møte
Sak 57/22 Godkjenning av innkalling og
saksliste styremøte 07.09.2022

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

07.09.2022
Lise-Marie Korneliussen
22/00625-1

Saksliste og innkalling til styremøte 7. august 2022 for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
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Vedtakssaker AHOs styre møte 
Sak 58/22 Protokoll fra styremøte 15.06.2022 
 

 
    

 
Vedlagt protokoll AHOs styremøte 15.06.2022 til godkjenning. Protokollen er godkjent av styreleder. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 15. juni 2022. 
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00542-59  
Vedlegg:  Protokoll AHOs styremøte 15.06.2022 

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtakssaker AHOs styre møte
Sak 58/22 Protokoll fra styremøte 15.06.2022

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

07.09.2022
Randi Stene
21/00542-59
Protokoll AHOs styremøte 15.06.2022

Vedlagt protokoll AHOs styremøte 15.06.2022 til godkjenning. Protokollen er godkjent av styreleder.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 15. juni 2022.
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Protokoll AHO AHOs styremøte 
 
Dato: 15.06.2022 kl. 12:00-16.00 
Sted: AHO styrerom 
  
Til stede:  Lisa Ann Cooper 

Mathilde Aggebo (digitalt) 
Jacob Aars 
Anna Røtnes 
Heidi Hemstad 
Ragnar Evensen 
Einar Sneve Martiniussen 
Steinar Killi 
Reier Møll Schoder 
Kai Justin Reaver 
Bendik Johnsrud 
Pernille Marie Boye Ahlgren 
Ole Edvard Gustavsen 
Randi Stene 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ragnar Evensen for Bård Folke Fredriksen 

  
Forfall:  Bård Folke Fredriksen 
  
Andre 
tilstedeverende: 

Espen Surnevik i sak 45/22 
Espen Lindberg i sak 48/22 og 49/22 

  
Referent: Randi Stene 
  

 
 
 
 

Sakskart  Side 

Saksnr. Vedtakssaker  

Sak 39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Sak 40/22 Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 
24.05.2022 2 

Sak 41/22 Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 3 

Sak 42/22 Revisjon av etiske retningslinjer 3 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture ond Design

Protokoll AHO AHOs styremøte

Dato:
Sted:

15.06.2022 kl. 12:00-16.00
AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo (digitalt)
Jacob Aars
Anna Røtnes
Heidi Hemstad
Ragnar Evensen
Einar Sneve Martiniussen
Steinar Kiili
Reier Møll Schader
Kai Justin Reaver
Bendik Johnsrud
Pernille Marie Boye Ahlgren
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Ragnar Evensen for Bård Folke Fredriksen

Forfall: Bård Folke Fredriksen

Andre Espen Surnevik i sak 45/22
tilstedeverende: Espen Lindberg i sak 48/22 og 49/22

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr. Vedtakssaker

Sak 39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Sak 40/22
Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte
24.05.2022

2

Sak 41/22 Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 3

Sak 42/22 Revisjon av etiske retningslinjer 3

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte l



58/22 Protokoll fra styremøte 15.06.2022 - 21/00542-59 Protokoll fra styremøte 15.06.2022 : Protokoll AHOs styremøte 15.6.2022 endelig

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte 2 
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Sak 47/22 Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap 4 
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Sak 50/22 Rektors rapport til styret 4 
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Sak 56/22 Eventuelt 5 

   

 
 
Oslo, 15.06.2022 
Ole Gustavsen 
 
 
Vedtakssaker 

39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
         
Vedtak  
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
40/22 Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 24.05.2022 
 
Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 (offentlig versjon) 
Protokoll AHOs styre 24.05.2022 (Offentlig versjon) 
 
Vedtak  

Sak 43/22 Revisjon av delegasjonsreglementet 3

Sak 44/22 Midlertidighet - operasjonell strategi 3

Sak 45/22 Funksjonsbeskrivelse faggruppeleder 3

Sak 46/22 Kallelse professor II - Institutt for arkitektur 4

Sak 47/22 Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap 4

Sak 48/22 Revidert budsjett vår 2022 4

Saksnr. Orienteringssaker

Sak 49/22 Driftsregnskap per april 2022 4

Sak 50/22 Rektors rapport t i l styret 4

Sak 51/22 SAHOs rapport 5

Sak 52/22 Prosess for ansettelse av pro- og viserektor 5

Sak 53/22 Status for campus per juni 2022 5

Sak 54/22 Referat fra råd og utvalg 5

Sak 55/22 Årsplan for styrets arbeid 5

Sak 56/22 Eventuelt 5

Oslo, 15.06.2022
Ole Gustavsen

Vedtakssaker

39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

40/22 Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 24.05.2022

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 (offentlig versjon)
Protokoll AHOs styre 24.05.2022 (Offentlig versjon)

Vedtak

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte 2
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Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 27. april 2022 og protokoll fra AHOs ekstraordinært 
styremøte 24. mai 2022. 
 
 
41/22 Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 
 
Vedlegg:  
Interne retningslinjer for forvaltning av boa midler ved AHO 
 
Vedtak  
Styret vedtar forslaget til nye interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 
 
 
42/22 Revisjon av etiske retningslinjer 
 
Vedlegg:  
AHO Etiske_retningslinjer_-_revisjon_til_styret_15.06.2022 (alt) (002) 
AHO Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner 23.03.2022 
 
Vedtak  
Styret tar retningslinjer for veilederforholdet til orientering. Styret vedtar revisjon av etiske retningslinjer. 
 
 
43/22 Revisjon av delegasjonsreglementet 
 
Vedlegg:  
DELEGASJONSREGLEMENT VED AHO_ versjon 8 med track changes 
 
Vedtak  
Styret vedtar delegasjonsreglement, versjon 8. 
 
 
44/22 Midlertidighet - operasjonell strategi 
 
Vedlegg:  
Operasjonell strategi for å støtte opp under revidert handlingsplan for å fjerne uønsket 
midlertidighet.docx 
Revidert handlingsplan for å redusere bruken av midlertidighet ved AHO 
 
 
 
 
Vedtak  
Styret vedtar arbeidsgruppens forslag til operasjonell strategi for å støtte opp under handlingsplan for å 
redusere bruken av midlertidig stillinger ved AHO. 
 
Styret ber om å få jevnlig oppdatering om status, og at det legges frem en plan for evaluering i styremøtet 
i desember 2022. 
 
 
45/22 Funksjonsbeskrivelse faggruppeleder 
 
Vedlegg:  

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 27. april 2022 og protokoll fra AHOs ekstraordinært
styremøte 24. mai 2022.

41/22 Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet

Vedlegg:
Interne retningslinjer for forvaltning av boa midler ved AHO

Vedtak
Styret vedtar forslaget til nye interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

42/22 Revisjon av etiske retningslinjer

Vedlegg:
AHO Etiske_retningslinjer_-_revisjon_til_styret_lS.06.2022 (alt) (002)
AHO Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner 23.03.2022

Vedtak
Styret tar retningslinjer for veilederforholdet t i l orientering. Styret vedtar revisjon av etiske retningslinjer.

43/22 Revisjon av delegasjonsreglementet

Vedlegg:
DELEGASJONSREGLEMENT VED AHO_ versjon 8 med track changes

Vedtak
Styret vedtar delegasjonsreglement, versjon 8.

44/22 Midlertidighet - operasjonell strategi

Vedlegg:
Operasjonell strategi for å støtte opp under revidert handlingsplan for å fjerne uønsket
midlertidighet.docx
Revidert handlingsplan for å redusere bruken av midlertidighet ved AHO

Vedtak
Styret vedtar arbeidsgruppens forslag til operasjonell strategi for å støtte opp under handlingsplan for å
redusere bruken av midlertidig stillinger ved AHO.

Styret ber om å få jevnlig oppdatering om status, og at det legges frem en plan for evaluering i styremøtet
i desember 2022.

45/22 Funksjonsbeskrivelse faggruppeleder

Vedlegg:

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte 3
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Evaluering - evalueringsplan sendt til instituttene 
Oppsummering av evalueringsresultater 
Evalueringssvar 
Funksjonsbeskrivelse for Faggruppeledere 
 
Vedtak  
Styret vedtar funksjonsbeskrivelse for faggruppeleder. 
 
Styret ber om en oppfølgingsplan som følger opp punkter fra evalueringen i styremøtet i oktober 2022. 
 
 
46/22 Kallelse professor II - Institutt for arkitektur 
 
Vedlegg:  
Begrunnelse fra instituttleder  
CV - Arnkell Jónas Petersen 
 
Vedtak  
Arnkell Jonas Petersen ansettes som professor II i en 20% stilling ved Institutt for arkitektur for en 
åremålsperiode på fire år. 
 
 
47/22 Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap 
 
Vedlegg:  
Begrunnelse fra instituttleder 
CV Kari Anne Bråthen  
 
Vedtak  
Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i perioden 01.07.2022-30.06.26. 
 
 
48/22 Revidert budsjett vår 2022 
 
 
 
         
 
Vedtak  
Styret vedtar revidert budsjett. 
 
 
 
Orienteringssaker 

49/22 Driftsregnskap per april 2022 
 
Vedlegg:  
Driftsregnskapet for april 2022  
 
50/22 Rektors rapport til styret 
 
Vedlegg:  

Evaluering - evalueringsplan sendt t i l instituttene
Oppsummering av evalueringsresultater
Evalueringssvar
Funksjonsbeskrivelse for Faggruppeledere

Vedtak
Styret vedtar funksjonsbeskrivelse for faggruppeleder.

Styret ber om en oppfølgingsplan som følger opp punkter fra evalueringen i styremøtet i oktober 2022.

46/22 Kallelse professor II - Institutt for arkitektur

Vedlegg:
Begrunnelse fra instituttleder
CV - Arn keii Jonas Petersen

Vedtak
Arnkell Jonas Petersen ansettes som professor II i en 20% stilling ved Institutt for arkitektur for en
åremålsperiode på fire år.

47/22 Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:
Begrunnelse fra instituttleder
CV Kari Anne Bråthen

Vedtak
Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i perioden 0l.07.2022-30.06.26.

48/22 Revidert budsjett vår 2022

Vedtak
Styret vedtar revidert budsjett.

Orienteringssaker

49/22 Driftsregnskap per april 2022

Vedlegg:
Driftsregnskapet for april 2022

50/22 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte 4
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Utviklingsavtale AHO utkast per 200522 oversendt til Kunnskapsdepartementet 
Avtroppende rektors stilling – signert avtale 01.08.2022 - 31.07.2024 - 100 % Spesialrådgiver 
Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet  
 
51/22 SAHOs rapport 
 
 
52/22 Prosess for ansettelse av pro- og viserektor 
 
 
53/22 Status for campus per juni 2022 
 
 
54/22 Referat fra råd og utvalg 
 
Vedlegg:  
Sak 17-22 - Minutes of meeting 17.03.2022  
Sak 25-22 - Minutes of meeting 28.04.2022.pdf 
 
55/22 Årsplan for styrets arbeid 
 
Vedlegg:  
Årsplan for styrets arbeid 2022  
 
56/22 Eventuelt 
 
 
Vedtak 
Protokoll godkjent av 
Styreleder Lisa Ann Cooper 
 

Utviklingsavtale AHO utkast per 200522 oversendt ti l Kunnskapsdepartementet
Avtroppende rektors stilling- signert avtale 01.08.2022 - 31.07.2024 - 100 % Spesialrådgiver
Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet

51/22 SAHOs rapport

52/22 Prosess for ansettelse av pro- og viserektor

53/22 Status for campus per juni 2022

54/22 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:
Sak 17-22 - Minutes of meeting 17.03.2022
Sak 25-22 - Minutes of meeting 28.04.2022.pdf

55/22 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:
Årsplan for styrets arbeid 2022

56/22 Eventuelt

Vedtak
Protokoll godkjent av
Styreleder Lisa Ann Cooper

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte 5
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Vedtakssaker AHOs styre møte 
Sak 59/22 Fullmaktsak 01/22  Midlertidig 
tillegg til forskrift om opptak, studier og 
eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – 
opptak av flyktninger 
 
 

 
    

 
Krigen i Ukraina har engasjert hele utdanningssektoren og det er et stort engasjement for å bistå 
studenter i å få tilgang til studieplasser utenfor Ukraina. Kunnskapsdepartementet (KD) har i denne 
sammenheng bevilget ekstra studieplasser. AHO har i forbindelse med dette fått 8 ekstra studieplasser 
som skal benyttes til studenter som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4. Styret ble 
orientert om dette i rektors rapport (sak 50/22). 
 
Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt midlertidige endringer i opptaksforskriften, som blant annet gir 
institusjonene myndighet til å gi dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse:  
 

«§ 3.2 (2) For studieåret 2022–23 kan institusjonane gjere unntak frå kravet om generell 
studiekompetanse for søkjarar med opphaldsløyve etter utlendinglova kapittel 4.» 

 
Unntaket gjelder kravet om generell studiekompetanse for søkere til høyere utdanning i Norge. For AHO 
er det kun realistisk å ta opp studenter på masternivå. AHO vil derfor ikke benytte seg direkte av denne 
bestemmelsen, men det vil være behov for å gjøre midlertidige tilpasninger i vår forskrift. Våre foreslåtte 
endringer er i tråd med disse føringer. 
 
Det er stor usikkerhet i sektoren om håndtering av denne målgruppen, og det må derfor tas høyde for at 
studentene kan ha begrenset tilgang til egen dokumentasjon. De kan også ha behov for individuell 
studieplan med enkeltemner, og ønske om å reise tilbake til Ukraina så snart krigen er over. 
 
På grunnlag av dette vil det være behov for noen tilleggsparagrafer i vår egen forskrift for å hjemle opptak 
til enkeltemner og ikke bare opptak av helgradsstudenter. 
 

BBeehhoovv  ffoorr  mmiiddlleerrttiiddiigg  ttiilllleegggg  ttiill  AAHHOOss  ffoorrsskkrriifftt  ffoorr  ooppppttaakk,,  ssttuuddiieerr  oogg  eekkssaammeenn 
Vi foreslår tre tillegg i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 
kapittel 2, §4 Opptak. 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 22/00648-2  
Vedlegg:  Vedlegg 1: Midlertidig tillegg til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Vedlegg 2: Supplerende tildelingsbrev Prop 78 S Studieplasser ukrainske 
flyktninger 
Vedlegg 3: Forskrift om opptak til høgare utdanning 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13) 

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtakssaker AHOs styre møte
Sak 59/22 Fullmaktsak 01/22 Midlertidig
tillegg til forskrift om opptak, studier og
eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen -
opptak av flyktninger

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

07.09.2022
Randi Stene
22/00648-2
Vedlegg 1: Midlertidig tillegg til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Vedlegg 2: Supplerende tildelingsbrev Prop 78 S Studieplasser ukrainske
flyktninger
Vedlegg 3: Forskrift om opptak til høgare utdanning
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13)

Krigen i Ukraina har engasjert hele utdanningssektoren og det er et stort engasjement for å bistå
studenter i å få tilgang t i l studieplasser utenfor Ukraina. Kunnskapsdepartementet (KD) har i denne
sammenheng bevilget ekstra studieplasser. AHO har i forbindelse med dette fått 8 ekstra studieplasser
som skal benyttes t i l studenter som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4. Styret ble
orientert om dette i rektors rapport (sak 50/22).

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt midlertidige endringer i opptaksforskriften, som blant annet gir
institusjonene myndighet t i l å gi dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse:

«§ 3.2 (2) For studieåret 2022-23 kan institusjonane gjere unntak frå kravet om generell
studiekompetanse for søkjarar med opphaldsløyve etter utlending/ova kapittel 4.»

Unntaket gjelder kravet om generell studiekompetanse for søkere t i l høyere utdanning i Norge. For AHO
er det kun realistisk å ta opp studenter på masternivå. AHO vil derfor ikke benytte seg direkte av denne
bestemmelsen, men det vil være behov for å gjøre midlertidige tilpasninger i vår forskrift. Våre foreslåtte
endringer er i tråd med disse føringer.

Det er stor usikkerhet i sektoren om håndtering av denne målgruppen, og det må derfor tas høyde for at
studentene kan ha begrenset tilgang t i l egen dokumentasjon. De kan også ha behov for individuell
studieplan med enkeltemner, og ønske om å reise tilbake t i l Ukraina så snart krigen er over.

På grunnlag av dette vil det være behov for noen tilleggsparagrafer i vår egen forskrift for å hjemle opptak
t i l enkeltemner og ikke bare opptak av heigradsstudenter.

Behov for midlertidig tillegg til AHOsforskrift for opptak, studier og eksamen

Vi foreslår t re tillegg i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
kapittel 2, §4 Opptak.

07.09.2022 / Vedtakssaker Sak 59/22 AHO AHOs styre møte



59/22 Fullmaktssak 1/22  Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – opptak av flyktninger

07.09.2022 / Vedtakssaker Sak 59/22 AHO AHOs styre møte 2 

 

Dette tillegget regulerer opptak til enkeltemner, gir søkere til enkeltemner etter denne bestemmelsen 
fritak fra faglig vurdering og rangering og gir rektor myndighet til å fastsette utvidede bestemmelser. 
Tillegget gjelder for skoleåret 2022/2023. 
 
GGjjeennnnoommfføørriinngg 

AHO har opprettet kontakt med statsforvalteren i Tromsø. De bistår AHO med dialog med aktuelle 
lærersteder i Ukraina, samt bistand til dialog med studentgrupper som har behov for å studere deler 
av sin utdannelse i Norge. Vi jobber ut ifra et tidsestimat knyttet til oppstart i august 2022, alternativt 
vår 2023.  Studieadministrasjonen og internasjonalt kontor er gjennomførende ledd i denne 
prosessen. 
 

KKoonnsseekkvveennsseerr  ffoorr  AAHHOO 

Krigen i Ukraina må håndteres som Force major, og det betyr at noen av våre ordinære kvalitetskrav 
må fravikes for å kunne håndtere denne studentgruppen. 
 
Opptak er ett av de punktene hvor vi nå tar opp en gruppe studenter uten mulighet for å kunne 
vurdere portfolioer samt med manglende bakgrunnsdokumentasjon. 
 
8 Ukrainske studenter i tillegg til normalt opptak, vil kunne føre til noen overbookede kurs, samt evt 
behov for ekstraressurser knyttet til både undervisning, og oppfølging av enkeltstudenter sosialt og 
studieadministrativt. Bevilgede ressurser fra KD beregnes brukt til dette. 
 
Usikkerhet rundt engelsknivå kan medføre ekstrakostnader knyttet til engelskkurs for 
studentgruppen. 
 
Usikkerhet om målgruppen av studenter tilfredsstiller alle krav KD har satt for å kunne beholde de 
tildelte midlene vi har fått. Usikkerheten blir nok ikke avklart før evt studentene kommer til  
 
AHO og vi vet deres status i Norge. 
Uavklart hvor mange av de 8 studentene som faktisk kommer til Norge. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar nye paragrafene i AHOs forskrift for opptak, studier og eksamen, gjeldende for 
skoleåret 2022-2023. 
 

Dette tillegget regulerer opptak til enkeltemner, gir søkere til enkeltemner etter denne bestemmelsen
fritak fra faglig vurdering og rangering og gir rektor myndighet til å fastsette utvidede bestemmelser.
Tillegget gjelder for skoleåret 2022/2023.

Gjennomføring

AHO har opprettet kontakt med statsforvalteren i Tromsø. De bistår AHO med dialog med aktuelle
lærersteder i Ukraina, samt bistand til dialog med studentgrupper som har behov for å studere deler
av sin utdannelse i Norge. Vi jobber ut ifra et tidsestimat knyttet til oppstart i august 2022, alternativt
vår 2023. Studieadministrasjonen og internasjonalt kontor er gjennomførende ledd i denne
prosessen.

Konsekvenser for AHO

Krigen i Ukraina må håndteres som Force major, og det betyr at noen av våre ordinære kvalitetskrav
må fravikes for å kunne håndtere denne studentgruppen.

Opptak er ett av de punktene hvor vi nå tar opp en gruppe studenter uten mulighet for å kunne
vurdere portfolioer samt med manglende bakgrunnsdokumentasjon.

8 Ukrainske studenter i tillegg til normalt opptak, vil kunne føre til noen overbookede kurs, samt evt
behov for ekstraressurser knyttet til både undervisning, og oppfølging av enkeltstudenter sosialt og
studieadministrativt. Bevilgede ressurser fra KD beregnes brukt til dette.

Usikkerhet rundt engelsknivå kan medføre ekstrakostnader knyttet til engelskkurs for
studentgruppen.

Usikkerhet om målgruppen av studenter tilfredsstiller alle krav KD har satt for å kunne beholde de
tildelte midlene vi har fått. Usikkerheten blir nok ikke avklart før evt studentene kommer til

AHO og vi vet deres status i Norge.
Uavklart hvor mange av de 8 studentene som faktisk kommer til Norge.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar nye paragrafene i AHOs forskrift for opptak, studier og eksamen, gjeldende for
skoleäret 2022-2023.
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Vedlegg 1 

 

Tre midlertidige tillegg i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen 
i Oslo, kapittel 2, §4 Opptak 

Midlertidige tillegg som gjelder for opptak skoleåret 2022/2023. 

 

 

1. Opptak til enkeltemner på masternivå, høsten 2022 

I. Det vil være mulig å søke opptak til enkeltemner på masternivå med oppstart 2022 for 
studenter som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kap. 4. Det gis 8 studieplasser for 
denne typen søknad, på tvers av AHOs studieprogram.  

II. Ved opptak til enkeltemner, må studenten dokumentere for formell kompetanse på grunnlag 
av samme dokumentasjonskrav som det er ved opptak til masternivå (120 studiepoengs 
omfang) ved det gjeldende studieprogrammet. 

III. Et utvalg oppnevnt av rektor kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for opptak til enkeltemner 
dersom formell dokumentasjon ikke er mulig å oppdrive 

IV. Studierett for enkeltemne innvilges for ett semester, men rektor har fullmakt til å forlenge 
denne etter søknad. 

 

2. § 4-3 Rangering  

(4) Søkerne til enkeltemner høsten 2022 rangeres ikke og vil ikke bli faglig vurdert, fordi de får opptak 
på bakgrunn av oppholdstillatelse og formell vurdering. 

 

3. Rektors fullmakt  

Rektor får fullmakt til å fastsette bestemmelser om opptak av søkere til enkeltemner på masternivå, 
ved opptak til høsten 2022, samt forlenge studierettens varighet ved søknad og behov. 

 

 

Vedlegg l

Tre midlertidige tillegg i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen
i Oslo, kapittel 2, §4 Opptak

Midlertidige tillegg som gjelder for opptak skoleåret 2022/2023.

l. Opptak til enkeltemner på masternivå, høsten 2022

I. Det vil være mulig å søke opptak ti l enkeltemner på masternivå med oppstart 2022 for
studenter som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kap. 4. Det gis 8 studieplasser for
denne typen søknad, på tvers av AHOs studieprogram.

II. Ved opptak ti l enkeltemner, må studenten dokumentere for formell kompetanse på grunnlag
av samme dokumentasjonskrav som det er ved opptak ti l masternivä (120 studiepoengs
omfang) ved det gjeldende studieprogrammet.

Ill. Et utvalg oppnevnt av rektor kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for opptak ti l enkeltemner
dersom formell dokumentasjon ikke er mulig å oppdrive

IV. Studierett for enkeltemne innvilges for ett semester, men rektor har fullmakt t i l å forlenge
denne etter søknad.

2. § 4-3 Rangering

(4) S k e r n e ti l enkeltemner høsten 2022 rangeres ikke og vil ikke bli faglig vurdert, fordi de får opptak
på bakgrunn av oppholdstillatelse og formell vurdering.

3. Rektors fullmakt

Rektor får fullmakt t i l å fastsette bestemmelser om opptak av søkere til enkeltemner på masternivå,
ved opptak ti l høsten 2022, samt forlenge studierettens varighet ved søknad og behov.
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Statsbudsjettet 2022, kap. 260. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til 
universiteter og høyskoler som følge av krigen i Ukraina 
 
Vi viser til at Stortinget den 5. mai 2022 vedtok økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina i 
Statsbudsjettet 2022, jf. Innst. 270 S (2021–2022) og Prop. 78 S (2021–2022). Stortinget vedtok 
som del av dette 47,8 mill. kroner til universiteter og høyskoler for å midlertidig øke 
utdanningskapasiteten.  
 

1. Mål for tilskuddet 

 
Målet med tildelingen er å bidra til håndteringen av flyktningsituasjonen som har oppstått som 
følge av krigen i Ukraina ved å kunne gi flyktningene som kommer til Norge i løpet av 2022 
muligheter til å starte eller fortsette høyere utdanning.  

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 47,8 mill. kroner til statlige og private universiteter 
og høyskoler i tråd med tabellen nedenfor.  
 
Midlene utbetales i én rate.  
 

Institusjon Beløp i kroner 

Nord universitet 1 912 000 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 434 000 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6 692 000 

OsloMet - storbyuniversitetet 3 824 000 

Universitetet i Tromsø 1 912 000 

Universitetet i Agder 1 912 000 

Universitetet i Bergen 5 975 000 

Universitetet i Oslo 4 780 000 

Universitetet i Stavanger 2 390 000 

Universitetet i Sørøst-Norge 3 346 000 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 382 000 

MF vitenskapelig høyskole 287 000 

Høgskolen i Molde 1 434 000 

Kunsthøgskolen i Oslo 96 000 

Norges handelshøyskole 717 000 

Norges musikkhøgskole 191 000 

VID vitenskapelige høgskole 478 000 

Høgskolen i Innlandet 2 390 000 

Høgskulen i Volda 478 000 

Høgskolen i Østfold 1 434 000 

Høyskolen Kristiania 2 390 000 

Høgskulen på Vestlandet 2 390 000 

NLA Høgskolen 956 000 

Sum 47 800 000 

 
 
Midlene er fordelt både til statlige og private universiteter og høyskoler på bakgrunn av en 
kartlegging gjennomført av HK-dir. HK-dir har blant annet lagt vekt på bosettingen av 
flyktningene og innrapportert kapasitet fra universitetene og høyskolene i fordelingen av 
studieplassmidlene.   
 

3. Føringer for tilskuddet 

 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 270 S (2021–2022), Prop. 78 S (2021–2022) og 
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 
Det er fortsatt mange ukjente faktorer med tanke på flyktningenes geografiske bosetting i 
Norge, kompetanse og studietilbøyelighet, og dermed usikkert hvorvidt fordeling av plassene i 
2022 treffer godt nok. På bakgrunn av rapportering på status ved institusjonene senhøsten 
2022, vil det bli vurdert eventuell omfordeling av plassene i 2023. 
 
Midlene skal gi institusjonene økt utdanningskapasitet og fleksibilitet til å tilpasse nødvendige 
studietilbud, også nødvendige kurs, etter faktisk behov og etterspørsel. Tilbudene er tiltenkt 
søkere/flyktninger som befinner seg og har registrert seg i Norge på søkertidspunktet og skal 
ikke skille på nasjonalitet.  
 
Midlene er beregnet ut fra satsen for kategori D og med opptrapping over fire år, som gir 
institusjonene fleksibilitet til å tilpasse tilbudene og undervisningsopplegg. Økningen er 
midlertidig og midlene skal fases ut i tråd med normal studieprogresjon eller dersom 
studieplassene ikke blir brukt. 
 
Private institusjoner som får studieplassmidler gjennom denne tildelingen kan ikke kreve 
studieavgift fra flyktningene på de aktuelle tilbudene. 
 



59/22 Fullmaktssak 1/22  Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – opptak av flyktninger

Side 3 

 

4. Krav til rapportering 

 
Tilskuddsmottakere skal rapportere kort på bruken av midlene innen 15. november 2022. 
Rapporteringen skal beskrive hvor mange flyktninger som har mottatt tilbud ved institusjonen. 
Rapporteringen vil brukes som grunnlag for eventuell omfordeling av midlene i 2023. Rapporten 
sendes til postmottak@kd.dep.no.  
 

5. Kontroll 

 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Maria Elise Rød 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
Kopi: Riksrevisjonen 
 
 
 
Adresseliste 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskolen i Østfold Postboks 700 1757 HALDEN 

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

Arkitektur- og designhøgskolen Postboks 6768 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i Molde, vitenskapelig 
høgskole i logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Norges handelshøyskole Hellevn. 30 5045 BERGEN 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 

NTNU 7491 TRONDHEIM 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 
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OsloMet - storbyuniversitetet Postboks 4, St.Olavs Plass 0130 OSLO 

Universitetet i Agder PB 422 4604 KRISTIANSAND 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 316 OSLO 

Universitetet i Stavanger Postboks 8600 Forus 4036 STAVANGER 

Universitetet i Tromsø Norges 
arktiske universitet 

Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSØ 

Universitetet i Sørøst-Norge Postboks 325 3603 KONGSBERG 

Høyskolen Kristiania Postboks 1155 Sentrum 0107 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 Sandviken 5812 BERGEN 

VID vitenskapelig høgskole Postboks 184 Vindern 0319 OSLO 

MF vitenskapelig høyskole for 
teologi, religion og samfunn 

Postboks 5144 Majorstua 0302 OSLO 
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Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. 
 

 
Kunngjort 9. januar 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 12. januar 2017 

 

 

06.01.2017 nr. 13 
 
 

Forskrift om opptak til høgre utdanning 
 

Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2017 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 
(universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9. 
 
 

Kapittel 1. Verkeområde 
 
§ 1-1. Verkeområde 

(1) Forskrifta gjeld for opptak til grunnutdanningar ved institusjonar under lov 1. april 2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler. Kapittel 6 i forskrifta, om politiattest, gjeld for opptak til høgre utdanning, jf. 
lov om universiteter og høyskoler § 4-9. 

(2) Med grunnutdanning er meint utdanningar som normalt byggjer på vidaregåande opplæring, og som 
ikkje byggjer på eller har anna høgre utdanning som del av opptakskrav. 

(3) Det er normalt krav om generell studiekompetanse for opptak til all grunnutdanning der det ikkje er 
fastsett unntak, jf. kapittel 3 i denne forskrifta. I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har 
departementet fastsett spesielle opptakskrav for enkelte utdanningar, jf. kapittel 4. 

(4) Forskrifta, med unntak av kapittel 6 om politiattest og kapittel 10 om falske vitnemål, falske dokument 
og dokument utferda av falske institusjonar, gjeld ikkje ved innpassing etter første studieår i fleirårige 
profesjonsutdanningar, for opptak til utdanning som byggjer på grunnutdanning, «profesjonsdelen» av 
utdanning og etter- og vidareutdanning. For slike utdanningar har institusjonane fullmakt til å fastsetje 
opptakskrav og rangeringsreglar sjølve dersom departementet ikkje har fastsett slike i anna forskrift eller 
rammeplan. 

(5) Departementet kan frita enkeltstudium frå reglane i denne forskrifta. 

(6) Forskrifta gjeld òg, med visse unntak, jf. forskrifta § 8-1, for klagar over enkeltvedtak i den nasjonale 
opptaksmodellen (NOM) for grunnutdanningar ved universitet og høgskolar som blir organisert av 
Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forsking og studier (CERES). 
 
 
Kapittel 2. Generell studiekompetanse 
 
§ 2-1. Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet 

(1) Det generelle grunnlaget for opptak til universitet og høgskolar (generell studiekompetanse) skal 
normalt vere at søkjaren 
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- har vitnemål om bestått norsk treårig vidaregåande opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse; 
 

eller 

- har fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller 
utdanning (23/5-søkjarar). Omsorgsarbeid og militær førstegongsteneste eller sivilteneste kan òg reknast 
som arbeidserfaring. Som utdanning gjeld bestått årstrinn i vidaregåande opplæring, godkjent årskurs frå 
folkehøgskole og/eller eksamen frå studium som har vart i minst eitt år. 

 

Begge alternativa ovanfor krev desse faga frå vidaregåande opplæring, som må vere dekte innanfor eller 
tekne i tillegg til krava ovanfor: 

- norsk 393 timar 
 

- engelsk 140 timar 
 

- matematikk 224 timar 
 

- naturfag 140 timar 
 

- samfunnsfag 84 timar 
 

- historie 140 timar. 
 

Faga er oppgitt med samla omfang i timar (60 minutts einingar). Faga må vere bestått med karakteren 2 
eller betre. 

(2) For søkjarar som har bestått norsk 309 timar, samisk/finsk 309 timar og historie 113 timar, gjeld ikkje 
kravet om norsk 393 timar og kravet om historie 140 timar. 

(3) Opptaksorganet har plikt til å vurdere om anna utdanning eller annan dokumentasjon av kunnskapar 
kan godkjennast som likeverdig. Departementet kan gi nærmare reglar. 

(4) Søkjarar med generell studiekompetanse på grunnlag av vidaregåande opplæring eller tidlegare 
ordningar før Kunnskapsløftet skal framleis ha generell studiekompetanse, jf. overgangsføresegna i § 9-1. 
 
§ 2-2. Utanlandsk utdanning 

(1) Søkjarar med 3-årig vidaregåande utdanning frå dei andre nordiske landa er kvalifiserte for opptak 
utan tilleggskrav i norsk når den vidaregåande utdanninga gir generelt opptaksgrunnlag til universitet og 
høgskolar i dei respektive landa. 

(2) Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på 
nivå med norsk 3-årig vidaregåande opplæring som gir generell studiekompetanse, jf. sjette ledd, og i 
tillegg dokumentere kunnskapar i norsk med éin av desse prøvane: 

1. Bestått norsk med 393 timar frå vidaregåande opplæring 
 

2. Bestått eksamen frå trinn 3 i norsk for utanlandske studentar ved universiteta 
 

3. Bestått eksamen frå 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar 
 

4. Skriftleg test i norsk, høgre nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny 
vurderingsordning f.o.m. hausten 2009 

 

5. Avsluttande prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheiter på minimum nivå B2 i alle delferdigheiter, jf. 
lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonslova) § 19 andre ledd. 

 

(3) Universitetet eller høgskolen kan godta annan dokumentasjon av norskkunnskapar. Søkjarar som til 
dømes vil dokumentere norskkunnskapar med norsk eller eit anna nordisk språk som morsmål, må normalt 
dokumentere at dei har hatt opplæring i morsmålet på minst norsk/nordisk grunnskolenivå. 

(4) Søkjarar som har utdanning frå International Baccalaureate (IB), og som anten har teke norsk A eller 
norsk B på minst lågare nivå («standard level»), eller som oppfyller krava i tredje ledd, fyller krava til 
generell studiekompetanse dersom dei i tillegg 
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1. har oppnådd diplom frå International Baccalaureate (IB), eller 
 

2. har oppnådd IB-Certificate med meir enn 20 poeng og bestått tre fag på lågare nivå («standard level») og 
tre fag på høgre nivå («higher level»), eller bestått to fag på lågare nivå («standard level») og fire fag på 
høgre nivå («higher level»). Slike søkjarar kan ikkje ha lågare karakter enn 3. Theory of Knowledge, 
Creativity, Action and Service og Extended Essay må òg vere bestått. 

 

(5) Krava til norskkunnskapar gjeld ikkje for søkjarar som skal takast opp til framandspråklege 
utdanningsprogram, og studentar som deltek i internasjonale utvekslingsprogram. 

(6) GSU-lista er bindande ved opptak til høgre utdanning. 
 
§ 2-3. Opptak på grunnlag av fullført høgre utdanning 

(1) Søkjarar som er tekne opp til høgre utdanning på grunnlag av reglar om unntak frå kravet om generell 
studiekompetanse, jf. kapittel 3, og som har bestått ei slik utdanning på minst eitt år (60 studiepoeng eller 
to studium, kvart på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse såframt dei har dokumenterte 
norskkunnskapar. 

(2) Dersom den høgre utdanninga ikkje har hatt norsk eller anna nordisk språk som undervisningsspråk, 
må kravet om norsk oppfyllast, jf. § 2-1. Søkjarar med utdanning frå land utanom Norden som er tekne 
opp på grunnlag av § 2-2 femte ledd, må dokumentere norskkunnskapar etter føresegnene i § 2-2. 
 
§ 2-4. Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning 

Søkjarar som har fullført 2-årig fagskoleutdanning som er godkjend etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om 
fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse såframt dei òg oppfyller kravet om norsk, jf. § 2-1. 
 
 
Kapittel 3. Unntak frå krav om generell studiekompetanse 
 
§ 3-1. Realkompetanse 

(1) Søkjarar som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikkje har generell studiekompetanse, har krav 
på å få vurdert om dei er kvalifiserte for eit bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Denne 
føresegna gjeld ikkje for søkjarar som er kvalifiserte for opptak til dette bestemte studiet etter andre 
føresegner, jf. § 3-3 til § 3-9. 

(2) Realkompetanse er kunnskapar søkjaren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, 
organisasjonsarbeid, utdanning eller på annan måte. 

(3) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonane ut frå det faget søkjaren ønskjer å studere og 
finne fram til eigna og tenlege framgangsmåtar for slike vurderingar. Søkjaren må ha nødvendige faglege 
føresetnader for å gjennomføre det aktuelle studiet utan å ha generell studiekompetanse. 
 
§ 3-2. Dispensasjon 

(1) Institusjonane kan i særskilde tilfelle gjere unntak frå kravet om generell studiekompetanse for 
søkjarar som ikkje fyller meir enn 24 år i opptaksåret. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkjaren kan 
dokumentere at det på grunn av varig sjukdom, funksjonshemming eller liknande har vore umogleg å 
oppfylle nokre av dei krava ein normalt må oppfylle for å bli tilkjend generell studiekompetanse. 

(2) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonane ut frå det faget søkjaren ønskjer å studere, og 
finne fram til eigna og tenlege framgangsmåtar for slike vurderingar. Søkjaren må ha nødvendige faglege 
føresetnader for å gjennomføre det aktuelle studiet utan å ha generell studiekompetanse. 
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§ 3-3. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagd 
ingeniørutdanning 

Institusjonar kan ta opp søkjarar som ikkje oppfyller krava til generell studiekompetanse, til spesielt 
tilrettelagd ingeniørutdanning, jf. § 2-1 første ledd og § 4-4 fjerde strekpunkt. Det er lagt til grunn at 
søkjarane har relevant fagbrev eller sveinebrev. 
 
§ 3-4. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitekturfag og tekniske 
fag 

Desse studia er unnatekne frå kravet om generell studiekompetanse: 

- Integrert masterstudium i teknologiske fag, 3-årig ingeniørutdanning og maritime fag 
 

Unntak frå kravet om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som har bestått 1-årig forkurs for 
3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014, 1-årig 
forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning, nyare godkjend 2-årig fagskoleutdanning i 
tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordningar før rammeplan fastsett av 
departementet i 1998–1999. 

- Arkitektutdanning ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
 

Unntak frå kravet om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som har bestått nyare godkjend 
2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordningar før 
rammeplan fastsett av departementet i 1998–1999. 

- Matteknologiutdanning 
 

Unntak frå kravet om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som har bestått 1-årig forkurs for 
3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014, 1-årig 
forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning eller 1-årig tilpassingskurs, nyare godkjend 2-årig 
fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordningar før rammeplan 
fastsett av departementet i 1998–1999. 

 
§ 3-5. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte språkfag 

- Samisk semesteremne og samisk nybegynnarkurs 
 

Unntak frå kravet om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav fastsette under § 4-10 
fjerde strekpunkt gjeld for søkjarar som har samisk tilknyting, etter nærmare reglar fastsette av 
institusjonen. 

- Finsk semesteremne og årseining i kvensk 
 

Unntak frå kravet om generell studiekompetanse gjeld søkjarar som har finsk eller kvensk 
tilknyting, etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

 
§ 3-6. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 

Generell studiekompetanse skal framleis vere det normale kravet for opptak også for desse studiane. 
Unntak frå kravet om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som fyller spesielle faglege krav 
fastsette av institusjonen ved opptak til desse utdanningane og/eller institusjonane (jf. § 4-1): 

- Studium i utøvande og skapande kunst ved Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges 
Dansehøyskole 

 

- Folkekunst og folkemusikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
 

- Kunstfagleg utdanning ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet og ved Universitetet i Tromsø – 
Noregs arktiske universitet 
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- Studium i utøvande og skapande musikk 
 

- Studium i folkedans ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
 

- Forfattarstudium ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
 

- Scenekunstutdanning 
 

- Studium i duodji 1 ved Samisk høgskole 
 

- Studium i visuell kunst ved Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology 
 

- Studium ved Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. 
 
 
§ 3-7. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagde studium i 
akvakultur – havbruk og fiskerifag 

Institusjonar kan ta opp søkjarar med relevant fagbrev som ikkje oppfyller krava til generell 
studiekompetanse, til spesielt tilrettelagde studium i akvakultur. 
 
§ 3-8. Unntak frå krav om generell studiekompetanse for opptak til studium i nautikk 

Institusjonar kan ta opp søkjarar med relevant fagbrev som ikkje fyller krava til generell 
studiekompetanse, til spesielt tilrettelagde studium i nautikk. 
 
§ 3-9. Unntak frå krav om generell studiekompetanse for opptak til studium i serviceleiing og 
marknadsføring ved Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Innlandet kan ta opp søkjarar med relevant fagbrev som ikkje fyller krava til generell 
studiekompetanse, til spesielt tilrettelagde studium i serviceleiing og marknadsføring. 
 
 
Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 
 
§ 4-1. Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse 

(1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsett spesielle opptakskrav for 
studium og fagområde, jf. § 4-2 til § 4-10. Fagkrava refererer i hovudsak til norsk vidaregåande 
opplæring, studieførebuande utdanningsprogram. Fagkrava må vere oppfylte. 

(2) Opptaksorganet har plikt til å vurdere om anna utdanning eller annan dokumentasjon av kunnskapar 
kan godkjennast som likeverdig. Departementet kan gi nærmare reglar. 
 
§ 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag 

- Medisin, odontologi, ernæring og farmasi 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 og kjemi (1 + 2) 

- Bioingeniørutdanning, farmasi (bachelor) og Ernæring ved UiT Noregs arktiske universitet 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og anten fysikk 1 eller biologi 1 eller kjemi 1 

- Ortopediingeniørutdanning 
 

Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1 

- Farmasi (bachelor) 
 

Frå og med opptak til studieåret 2018–2019 gjeld: 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og kjemi 1 og anten fysikk 1 eller biologi 1 eller kjemi 2 
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- Veterinærmedisin 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og kjemi (1 + 2) 

- Ernæringsstudium (bachelor) ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø 
Noregs arktiske universitet og Høgskolen Kristiania 

 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 og kjemi (1 + 2) 

Frå og med opptak til studieåret 2018–2019 fell ernæringsstudium (bachelor) ved Universitetet i 
Agder, Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet og Høgskolen Kristiania inn under 
føresegna. 

- 3-årig bachelorstudium i sjukepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

Som ei forsøksordning for opptak til studieåra 2017–2018, 2018–2019 og 2019–2020 må søkjaren 
dokumentere at han/ho har minst karakteren 3,0 i norsk (393 timar). 

 
§ 4-3. Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag 

- Informatikkutdanning - om opptak til Universitetet i Oslo, sjå òg tredje punkt 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) 

- Realfag, natur- og miljøfag – sjå òg fjerde punkt 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og matematikk (R1 + R2) eller fysikk (1 + 2) eller kjemi 
(1 + 2) eller biologi (1 + 2) eller informasjonsteknologi (1 + 2) eller geofag (1 + 2) eller teknologi og 
forskingslære (1 + 2) 

Frå og med opptaket til studieåret 2018–2019 gjeld: 

- Informatikk, nanoteknologi og robotikk ved Universitetet i Oslo 
 

Som ei forsøksordning for opptak til studieåra 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 og 2021–2022 
må søkjarane dokumentere desse faga: 

Matematikk (R1 + R2) og i tillegg fysikk (1 + 2) eller kjemi (1 + 2) eller biologi (1 + 2) eller 
informasjonsteknologi (1 + 2) eller geofag (1 + 2) eller teknologi og forskingslære (1 + 2). 

- Universitet (og høgskolar) som tilbyr studium i realfag, natur- og miljøfag, kan som ei forsøksordning for 
opptak til studieåra 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 og 2021–2022 sjølve fastsetje at det for opptak til 
slike studieprogram skal stillast krav om matematikk (R1 + R2) og i tillegg fysikk (1 + 2) eller kjemi (1 + 
2) eller biologi (1 + 2) eller informasjonsteknologi (1+ 2) eller geofag (1 + 2) eller teknologi og 
forskingslære (1 + 2). 

 
 
§ 4-4. Spesielle opptakskrav til arkitekturfag og teknologiske fag 

- Arkitektutdanning ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
 

Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. 

Søkjarar med nyare godkjend 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarande 
kunnskapar i matematikk og fysikk som dei som er fastsette her. 

Søkjarar med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsett av departementet 1998–1999 og 
tidlegare studieordningar må dokumentere kunnskapar tilsvarande matematikk R2. 

- Arkitektutdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitekthøgskole 
 

Søkjaren må bestå opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 
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- Integrert masterstudium i teknologiske fag, med unntak av Noregs teknisk-naturvitskaplege universitetet 
 

Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. 

Søkjarar med nyare godkjend 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarande 
kunnskapar i matematikk og fysikk. 

Søkjarar med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsett av departementet i 1998–1999 og 
tidlegare studieordningar må dokumentere kunnskapar tilsvarande matematikk R2. 

Søkjarar med bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i 
teknologiske fag etter fagplan av 2014 og søkjarar med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og 
maritim høgskoleutdanning fyller fagkrava for opptak utan omsyn til dei spesielle krava i matematikk 
og fysikk som er fastsette her. 

Sjå eige punkt 7 om opptak til Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 

- 3-årig ingeniørutdanning 
 

Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. 

Søkjarar med nyare godkjend 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarande 
kunnskapar i matematikk og fysikk. 

Søkjarar med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsett av departementet i 1998–1999 og 
tidlegare studieordningar fyller krava for opptak utan omsyn til dei spesielle krava i matematikk og 
fysikk som er fastsette her. 

Søkjarar som har bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i 
teknologiske fag etter fagplan av 2014, og søkjarar med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning 
og maritim høgskoleutdanning, fyller krava for opptak utan omsyn til dei spesielle opptakskrava i 
matematikk og fysikk som er fastsette her. 

Søkjarar som har generell studiekompetanse og har bestått eit realfagskurs med eitt semesters 
omfang med fordjuping i matematikk og fysikk, fyller krava for opptak utan omsyn til dei spesielle 
krava i matematikk og fysikk som er fastsette her. 

For søkjarar med generell studiekompetanse eller bestått nyare godkjent to-årig teknisk fagskole i 
tekniske fag som blir tekne opp til treterminordning, gjeld ikkje det spesielle opptakskravet i 
matematikk og fysikk som er fastsett her. 

For søkjarar som blir tekne opp til spesielt tilrettelagd ingeniørutdanning, jf. § 3-3, med grunnlag i 
fagbrev/sveinebrev og minimum 12 månader relevant praksis, gjeld ikkje det spesielle opptakskravet i 
matematikk og fysikk som er fastsett her. 

- Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeid og utøvande tradisjonshandverk 
 

Relevant fagbrev. 

- Landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 

Søkjaren må bestå opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- Integrert masterstudium i teknologiske fag ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
 

Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum 
karakteren 4,0 i matematikk R2 (140 timar). 

Søkjarar med nyare godkjend 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarande 
kunnskapar i matematikk og fysikk. 
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Søkjarar med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsett av departementet i 1998–1999 og 
tidlegare studieordningar må dokumentere kunnskapar tilsvarande matematikk R2 med eit 
gjennomsnitt på minimum karakteren 4,0. 

Søkjarar med bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i 
teknologiske fag etter fagplan av 2014 og søkjarar med 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og 
maritim høgskoleutdanning fyller fagkrava for opptak utan omsyn til dei spesielle fagkrava i 
matematikk og fysikk som er fastsette her. Søkjarar må ha karakteren C eller betre i matematikk frå 
forkurs. 

 
§ 4-5. Spesielle opptakskrav til enkelte økonomiske og administrative fag 

- Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag og i samfunnsøkonomi 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2). 

- Kostøkonomutdanning 
 

Fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarande. 

- Matematisk finans 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2). 
 
§ 4-6. Spesielle opptakskrav til enkelte hotell- og reiselivsfag 

- Kjøkken- og restaurantleiing 
 

Fagbrev som kokk, institusjonskokk eller servitør. Andre fag-/sveinebrev frå utdanningsprogram for 
restaurant- og matfag kan vurderast. 

 
§ 4-7. Spesielle opptakskrav til lærarutdanningar 

- Grunnskolelærarutdanning og 53-årig lektorutdanning 
 

Søkjaren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 
i norsk (393 timar) og 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). 

Søkjarar som kan dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 
timar), kan takast opp dersom dei består eit forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for 
lærarutdanning, jf. § 5-2. Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere 
bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande. 

For søkjarar til grunnskolelærarutdanning og 53-årig lektorutdanning med realfag, miljø- og 
naturfag gjeld i tillegg kravet som er fastsett for realfag, miljø- og naturfag i § 4-3 andre eller fjerde 
strekpunkt. 

For søkjarar til grunnskolelærarutdanning ved Samisk høgskole gjeld i tillegg krava som er fastsette 
i § 4-10. 

For søkjarar som har samisk som førstespråk eller andrespråk, gjeld karakterkravet i norsk for 
gjennomsnittet av karakterane i norsk (309 timar) og samisk (309 timar). 

For søkjarar som har norsk teiknspråk eller finsk som andrespråk, gjeld karakterkravet i norsk 
gjennomsnittet av karakterane i første- og andrespråket. 

Søkjaren kan i tillegg måtte gjennomføre ein opptaksprøve i form av eit intervju etter nærmare 
reglar fastsette av institusjonen. 

- Grunnskolelærarutdanning med musikk 
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Søkjaren må i tillegg til krava i første punkt dokumentere kunnskapar og ferdigheiter i musikk etter 
nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- Grunnskolelærar- og barnehagelærarutdanning med sørsamisk 
 

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i sørsamisk språk etter nærmare reglar fastsette av 
institusjonen. For grunnskolelærarutdanning gjeld i tillegg krava i første strekpunkt. 

- Faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag 
 

Søkjarar må dokumentere minimum 35 skolepoeng og eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 
i norsk (393 timar) og 3,0 i matematikk (224 timar). 

Søkjarar til faglærarutdanning i musikk, dans og drama må i tillegg dokumentere kunnskapar og 
ferdigheiter i musikk, dans eller drama etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- Grunnutdanning i musikk, dans og drama som er pedagogisk retta 
 

Søkjaren må dokumentere kunnskapar og ferdigheiter i musikk, dans eller drama etter nærmare 
reglar fastsette av institusjonen. 

- Yrkesfaglærarutdanning 
 

Fag-/sveinebrev eller anna fullført og bestått 3-årig yrkesutdanning i skole frå vidaregåande 
opplæring og 2 års relevant praksis etter avslutta utdanning. I dei tilfella der ein må ha autorisasjon for 
å praktisere i yrket, må ein òg ha autorisasjon for å komme inn på yrkesfaglærarutdanninga. 

- 3-årig lærarutdanning for tospråklege lærarar 
 

Søkjarar må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 
tospråkleg kompetanse etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

 
§ 4-8. Spesielle opptakskrav til engelskspråklege utdanningsprogram 

- Engelskspråklege bachelorprogram ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet 
 

Som ei forsøksordning for opptak til studieåra 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 og 2020–2021 
må søkjaren dokumentere minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timar). Karakterkravet i 
engelsk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i engelsk med eit omfang på 
minst 140 timar eller tilsvarande. 

 
§ 4-9. Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag 

Ved opptak til desse utdanningane må søkjaren bestå opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette av 
institusjonen: 

- Studium ved fakultet for kunst- og design ved Universitetet i Bergen 
 

- Studium ved Kunsthøgskolen i Oslo 
 

- Scenekunstutdanning 
 

- Studium i utøvande og skapande musikk 
 

- Musikkvitskap og musikkteknologi ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet og musikkvitskap ved 
Universitetet i Oslo 

 

- Kunstfagleg utdanning ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet og ved Universitetet i Tromsø – 
Noregs arktiske universitet 

 

- Forfattarstudium 
 

- Studieprogram dansevitskap 
 

- Studium ved Norges Dansehøyskole 
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- Musikkterapi ved Universitetet i Bergen 
 

- Bachelorstudium i dansekunst og koreografisk tenking ved Høyskolen i Dansekunst 
 

- Studium i visuell kunst ved Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology. 
 
 
§ 4-10. Spesielle opptakskrav til diverse fag 

- Spesialtilpassa høgskoleutdanning for døve ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
 

Søkjarar må dokumentere ferdigheiter i norsk teiknspråk etter nærmare reglar fastsette av 
institusjonen. 

- TV-teknikk og TV-regi ved Høgskolen i Innlandet 
 

Søkjarane må dokumentere kunnskapar i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter 
nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- Kulturprosjektleiing og TV-leiing ved Høgskolen i Innlandet 
 

Søkjarane må dokumentere kunnskapar i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter 
nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- Studium ved Samisk høgskole og studium i samiske språk ved andre institusjonar 
 

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i samisk språk etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- 2-årig trafikklærarutdanning 
 

Søkjaren må ha hatt gyldig førarkort klasse B (personbil) samanhengande dei siste 3 åra. 

- Paramedicutdanning 
 

Fagbrev som ambulansepersonell eller relevant høgre utdanning. 

- Luftfartsfag 
 

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1, bestått opptaksprøve etter nærmare reglar 
fastsette av institusjonen. 

- 3-årig utdanning prehospitalt arbeid – paramedic 
 

Søkjarar må dokumentere førarkort klasse B (personbil) og ha bestått fysisk opptaksprøve etter 
nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

- 3-årig bachelorstudium i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

Som ei forsøksordning for opptak til studieåra 2017–2018, 2018–2019 og 2019–2020 må søkjaren 
dokumentere minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timar). 

- 1-årig studium i Arktisk naturguide ved Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet 
 

Søkjarar må ha gyldig førarkort klasse S eller klasse B og dokumentere relevant praksis etter 
nærmare reglar fastsette av institusjonen. 

Søkjarar til desse studia og institusjonane må bestå opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette ved 
institusjonen: 

- Fotojournalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

- Animasjon ved Høgskulen i Volda 
 

- Industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 

- Produktdesignutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

- Studium ved Rudolf Steinerhøyskolen 
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- Smykkedesign ved Universitetet i Agder 
 

- Film- og fjernsynsutdanning ved Høgskolen i Innlandet 
 

- Bachelorstudium i tolking i offentleg sektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

- Følgjande studium ved Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology 
 

- Bachelor i Art Direction 
 

- Bachelor i Experience & Event 
 

- Bachelor i Grafisk design 
 

- Bachelor i Retail Design 
 

- Bachelor i tekst og skribent 
 

- Bachelor i film og TV 
 

- Bachelor i lys for scene 
 

- Årsstudium i musikkproduksjon 
 

- Bachelor i manus 
 

- Bachelor i maske- og hårdesign 
 

- Bachelor i lyddesign 
 

- Bachelor i spilldesign 
 

- Bachelor i visual effects 
 

- Bachelor i låtskriving og produksjon. 
 
 
§ 4-11. Desentralisert utdanning og deltidsutdanning 

For opptak til desentralisert utdanning og/eller deltidsutdanning kan institusjonane fastsetje spesielle 
opptakskrav i form av relevant yrkeserfaring og arbeidstilknyting i studietida. For opptak til 
deltidsstudium kan det i tillegg stillast krav om tilknyting til utdanningsstaden. 
 
 
Kapittel 5. Opptak på visse vilkår 
 
§ 5-1. Opptak på visse vilkår 

(1) Søkjarar som på grunn av spesielle omstende ikkje kan gå opp til eksamen i vidaregåande opplæring, 
og som derfor ikkje kan få dokumentasjon på bestått opplæring som normalt er krav for opptak til 
institusjonar som er omfatta av denne forskrifta, kan få opptak til høgre utdanning på visse vilkår. 
Søkjaren får opptak til høgre utdanning på vilkår av at han/ho består eksamen i eitt eller fleire fag i 
vidaregåande opplæring i løpet av første semester etter opptak. Det er ein føresetnad at søkjaren har 
karakteren 2 eller betre i standpunktkarakter i det faget han/ho ikkje har avlagt eksamen i, og at søkjaren 
ikkje allereie har avsluttande vurdering i faget. 

(2) Med særskilde forhold er her meint sjukdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Dersom det ligg føre 
andre særskilde forhold, kan opptaksorganet gi opptak på visse vilkår. Særskilde forhold må 
dokumenterast ved attest frå lege, anna helsepersonell, politi eller tilsvarande. 

(3) Søkjarar som har fått opptak på visse vilkår, kan ikkje få reservert studieplass til seinare opptak. 

(4) Studentar med opptak på visse vilkår som ikkje fyller opptakskrava innan den fastsette fristen, mistar 
studieplassen og studieretten. 
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(5) Studentar som går opp til eksamen i eit studium dei har fått opptak til på visse vilkår, får ikkje denne 
eksamenen godkjend som bestått utan at opptakskravet er oppfylt. 

(6) Den utdanningsinstitusjonen som gir opptak på visse vilkår, skal så langt det er mogleg og rimeleg, 
leggje til rette for at studenten både kan gå opp til utsett eksamen i vidaregåande opplæring og 
gjennomføre det studiet det på visse vilkår er gitt opptak til. Dersom institusjonen ikkje finn å kunne 
leggje til rette på denne måten, skal studenten få forlengje opptaket på visse vilkår til neste gong det blir 
arrangert utsett eksamen i det aktuelle faget i vidaregåande opplæring. 
 
§ 5-2. Opptak til grunnskolelærarutdanning og 53-årig lektorutdanning 

Søkjarar til grunnskolelærar- og lektorutdanning som kan dokumentere minimum 35 skolepoeng og eit 
karaktergjennomsnitt på minimum 3,0 i norsk og 3,0 i fellesfaget matematikk, kan få tilbod om studieplass 
på visse vilkår, jf. § 4-7. Tilbodet blir gitt på vilkår av at søkjaren består eit spesielt tilrettelagt forkurs i 
matematikk før studiestart. Slike søkjarar mistar studieplassen dersom forkurset ikkje er bestått. 
 
 
Kapittel 6. Politiattest ved opptak til høgre utdanning 
 
§ 6-1. Generelt 

(1) Søkjarar til utdanningar der studentar kan komme i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk 
undervisning eller praksisstudium, skal leggje fram politiattest som nemnt i politiregisterlova § 39 første 
ledd i samband med opptak. 

(2) Dersom det er gitt særlege reglar om politiattest for bestemte typar yrkesutøving, gjeld desse 
tilsvarande for studentar som deltek i praksisstudium eller klinisk undervisning. 

(3) Utdanningsinstitusjonane må kvar for seg vurdere om utdanningane dei tilbyr, blir omfatta av første 
ledd eller andre ledd, og krevje at studentar til desse utdanningane legg fram politiattest. 

(4) Utdanningsinstitusjonane har kvar for seg plikt til å gi tilstrekkeleg og relevant informasjon om 
innhaldet i studia, mellom anna om det er krav om politiattest. Det må opplysast om krav om politiattest i 
brevet med tilbod om studieplass. 
 
§ 6-2. Utferding av politiattest 

For utferding av politiattest gjeld lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og 
påtalemyndigheten, med tilhøyrande forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger 
i politiet og påtalemyndigheten. 
 
§ 6-3. Tidspunktet for framlegging av politiattest 

(1) Søkjarar som får tilsegn om plass ved utdanningar som nemnt i § 6-1 første og andre ledd i denne 
forskrifta, og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommande utdanning, 
skal sende politiattesten til utdanningsstaden innan tre veker. 

(2) Søkjarar som får tilsegn om plass ved utdanningar som nemnt i § 6-1 første og andre ledd, og som 
ikkje har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommande utdanning, skal leggje 
frem politiattesten for utdanningsstaden seinast ved fastsett utdanningsstart, jf. § 6-4. 

(3) Søkjarar som får tilsegn om plass ved utdanningar mindre enn fjorten dagar før skolestart, eventuelt 
etter studiestart, skal leggje fram politiattesten seinast tre veker etter at tilsegn om utdanningsplass er gitt. 

(4) Politiattesten skal ikkje vere eldre enn tre månader. 
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§ 6-4. Stadfesting ved opptak 

Søkjarar som er omfatta av § 6-3 andre ledd i denne forskrifta, skal saman med melding om at dei tek 
imot studieplassen, stadfeste at dei kjenner regelverket om politiattest og vil levere attest som er relevant 
for opptak til vedkommande utdanning, jf. § 6-1, innan fastsett frist. 
 
§ 6-5. Fornya vandelskontroll 

Fornya vandelskontroll kan utførast i samsvar med politiregisterlova § 43. 
 
§ 6-6. Følgjer av at politiattest ikkje blir lagd fram 

(1) Søkjarar eller studentar som ikkje legg fram politiattest i samsvar med reglane i denne forskrifta, har 
ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller praksis ved den aktuelle utdanninga. 

(2) Det kan gjerast unntak frå føresegna i første ledd dersom årsaka til at søkjaren eller studenten ikkje 
legg fram politiattest i samsvar med reglane i denne forskrifta, ligg i omstende som vedkommande ikkje 
rår over. 
 
§ 6-7. Følgjer av at studenten ikkje kan delta i praksisstudium/klinisk undervisning 

Studentar som ikkje kan delta i obligatorisk praksis eller klinisk undervisning, får ikkje vitnemål om 
fullført grad eller utdanning. 
 
§ 6-8. Behandling av politiattesten med merknad 

(1) Dersom det går fram av ein politiattest at studenten har ein merknad som nemnt under § 6-1, skal 
utdanningsinstitusjonen straks melde frå om retten studenten har til bistand i medhald av lov om 
universiteter- og høyskoler § 4-9 sjuande ledd. 

(2) Søkjaren eller studenten skal medverke til å opplyse saka ved å leggje fram dokumentasjon om forhold 
som ligg til grunn for eventuelle merknader på politiattesten. Ein søkjar eller student som ikkje legg fram 
slik dokumentasjon, har ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudium ved den aktuelle 
utdanninga. 

(3) Utdanningsinstitusjonen skal snarast mogleg, seinast innan ti dagar etter at all dokumentasjon i saka 
ligg føre, sende politiattesten til klagenemnda for institusjonen, jf. lov om universiteter- og høyskoler                                                         
§ 4-9 femte ledd. Med politiattesten skal det følgje ei oversikt over innhald og rettleiing i den kliniske 
undervisninga/praksisstudia og ei vurdering av om studenten bør stengjast ute frå denne. Studenten skal 
samtidig få kopi av fråsegna frå institusjonen til nemnda med vedlegg og skal ha fjorten dagar på seg til å 
uttale seg til nemnda. 

(4) Klagenemnda for institusjonen skal behandle saka snarast mogleg og seinast fire veker etter at saka er 
motteken frå utdanningsinstitusjonen. Studenten har ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller 
praksisstudium ved den aktuelle utdanninga før klagenemnda har gjort vedtak i saka. 

(5) Nemnda skal med bakgrunn i forholda ved den kliniske undervisninga eller praksisdelen av studiet ved 
den aktuelle utdanninga, og opplysningane om forholda som ligg til grunn for politiattesten, vurdere om 
omsynet til pasientar, brukarar, barnehagebarn, elevar eller andre medfører at studenten skal stengjast ute 
frå klinisk undervisning eller praksisstudium. 

(6) Nemnda kan innkalle studenten til møte dersom det er nødvendig for å få saka godt nok opplyst. 

(7) Felles klagenemnd er klageinstans for vedtak i nemnda, jf. forskrift om felles klagenemnd for 
behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10. 

(8) Sjå politiregisterforskrifta § 37-2 for reglar om oppbevaring av politiattest. 
 



59/22 Fullmaktssak 1/22  Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – opptak av flyktninger

14 

For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-01-06-13 

§ 6-9. Teieplikt 

(1) Den som får kjennskap til teiepliktige opplysningar gjennom ein politiattest, pliktar å teie om dei 
overfor uvedkommande, jf. forvaltingslova § 13 - § 13e og politiregisterlova § 47. 

(2) Brot på teieplikta kan straffast etter straffelova § 209. 
 
 
Kapittel 7. Rangering av søkjarar ved opptak 
 
§ 7-1. Generelt om rangering og kvotar 

(1) Opptak til studium skjer på grunnlag av rangering innanfor kvotar. Ein kvote er eit bestemt tal eller ein 
bestemt del av studieplassane som skal fordelast blant søkjarar som tilfredsstiller nærmare bestemte krav. 

(2) Alle kvalifiserte søkjarar som innan fastsette fristar for opptaket dokumenterer at dei oppfyller 
tilhøyrskriteria for ein kvote, konkurrerer om studieplass i kvoten. 

(3) Grunnlaget for rangering er den dokumentasjonen som kvalifiserer søkjaren for eit studium. 

(4) Søkjarar med høg poengsum skal rangerast framfor søkjarar med låg poengsum. Søkjarar med lik 
poengsum i ein kvote skal rangerast etter alder, eldre søkjarar går framfor yngre søkjarar. 

(5) Ti dagar etter studiestart kan kvar institusjon, dersom det har vist seg umogleg å innkalle søkjarar i 
samsvar med rangeringslister, tilby ledige studieplassar til kvalifiserte søkjarar utan omsyn til rangeringa 
elles. 
 
§ 7-2. Kvote for førstegongsvitnemål og ordinær kvote 

(1) Kvote for førstegongsvitnemål omfattar søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret, og som 
har fått utferda førstegongsvitnemål etter normal tid i vidaregåande opplæring etter føresegner fastsette i 
forskrift til lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Kvoten omfattar òg 
søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret, og som har oppnådd generell studiekompetanse på 
bakgrunn av vitnemål frå yrkesfag som er fullførte og bestått på normal tid, i tillegg til at dei oppfyller 
fagkrava i § 2-1. 

(2) Søkjarar i kvoten for førstegongsvitnemål skal rangerast på grunnlag av føresegnene i § 7-5, § 7-8,                                                       
§ 7-9 eller etter § 7-13 og § 7-14. 

(3) 50 prosent av studieplassane skal tilbydast søkjarar i kvoten for førstegongsvitnemål. 

(4) Søkjarar som fyller kriteria for opptak i kvoten for førstegongsvitnemål, men som ikkje får tilbod om 
studieplass, konkurrerer vidare i ordinær kvote. 

(5) Departementet kan frita enkelte studium frå kravet om kvote for førstegongsvitnemål. 
 
§ 7-3. Spesielle kvotar 

(1) Når særskilde forhold gjer det ønskeleg, kan departementet fastsetje spesielle kvotar for enkelte 
utdanningar. Spesielle kvotar har andre tilhøyrskriterium enn kvoten for førstegongsvitnemål. 

(2) Departementet kan i særskilde tilfelle fastsetje kvote for førstegongsvitnemål innanfor ein spesiell 
kvote. 

(3) Departementet kan fastsetje avvikande rangeringsreglar for spesielle kvotar, mellom anna reglar for 
tildeling av særlege tilleggspoeng. 

(4) Søkjarar som fyller kriteria for opptak i ein spesiell kvote, men ikkje får tilbod om studieplass, 
konkurrerer eventuelt vidare i kvoten for førstegongsvitnemål og deretter i den ordinære kvoten, jf. § 7-2. 
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§ 7-4. Poengberekning av søkjarar med meir enn eitt grunnlag for rangering 

Søkjarar som fyller krava til generell studiekompetanse både som 23/5-søkjarar og på grunnlag av 3-årig 
vidaregåande opplæring eller tilsvarande, jf. § 2-1, skal poengbereknast etter begge desse grunnlaga for 
rangering. Ved rangering som 23/5-søkjar kan det for desse søkjarane inngå fag frå beståtte vitnemål eller 
kompetansebevis som er nødvendige for at søkjaren skal vere kvalifisert for eit studium, og fag som kan gi 
tilleggspoeng. Lærestaden skal bruke den poengberekninga som gir høgast rangering. 
 
§ 7-5. Karakterpoeng for søkjarar med 3-årig vidaregåande opplæring 

(1) Alle fag med talkarakterar som inngår i grunnlaget for rangering, skal takast med i berekninga av 
karakterpoeng. 

(2) Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle talkarakterar, med to desimaler, multiplisert med 10. For 
fellesfag skal berre karakter(ar) på høgaste nivå inngå i berekninga av karakterpoeng. 

(3) Departementet eller den institusjonen departementet gir fullmakt, kan fastsetje omrekningstabellar for 
søkjarar med International Baccalaureate, fransk baccalauréat eller anna vidaregåande opplæring frå 
utlandet. 

(4) For søkjarar med vitnemål frå norsk gymnas med bokstavkarakterar gjeld fastsett omrekningstabell, jf. 
§ 9-2. 
 
§ 7-6. Karakterpoeng for 23/5-søkjarar 

(1) Karakterpoenga skal reknast ut på grunnlag av dei faga som dekkjer generelle og spesielle 
opptakskrav, og dei faga som gir tilleggspoeng. 

(2) Karakterpoenga skal reknast ut som gjennomsnittet av alle talkarakterar med to desimalar, multiplisert 
med 10. For fellesfag skal berre karakter(ar) på høgaste nivå inngå i berekninga av karakterpoeng. 

(3) Søkjarar som tilfredsstiller eitt eller fleire generelle eller spesielle fagkrav for opptak på grunnlag av 
anna utdanning eller annan dokumentasjon av kunnskapar enn faga som er bestått i norsk eller nordisk 
vidaregåande opplæring, skal rangerast etter § 7-12. 
 
§ 7-7. Karakterforbetringar 

(1) Ved berekning av karakterpoeng utanom kvoten for førstegongsvitnemål skal karakterforbetringar 
erstatte tidlegare karakter(ar) i same faget. 

(2) Søkjarar som får utferda førstegongsvitnemål etter to år i vidaregåande opplæring, kan bruke det 
påfølgjande året til eventuelle karakterforbetringar og framleis bli vurderte i kvoten for 
førstegongsvitnemål, jf. § 7-2. 
 
§ 7-8. Tilleggspoeng for realfag og framandspråk frå vidaregåande opplæring 

(1) Det kan totalt givast inntil 4 tilleggspoeng for programfag frå programområde for realfag og 
programfag innanfor «framandspråk» frå vidaregåande opplæring i Kunnskapsløftet. Faga må vere bestått. 
Det skal ikkje givast utteljing for fag som overlappar kvarandre. 

(2) Alle programfag frå programområde for realfag og programfag innanfor «framandspråk» med eit 
omfang på 140 timar gir 0,5 tilleggspoeng, bortsett frå faga matematikk R2, fysikk 2 og «framandspråk» 
III, som gir 1,0 tilleggspoeng. 

(3) Søkjarar med studieførebuande Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk får 0,5 tilleggspoeng. 
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(4) Søkjarar med vitnemål frå anna noverande eller tidlegare norsk eller nordisk vidaregåande opplæring 
som er eller har vore offentleg godkjend, eller med opptaksgrunnlag frå utlandet elles, kan få inntil 4 
tilleggspoeng når det i utdanninga inngår fagkombinasjonar som må reknast som likeverdige med dei 
realfaga og framandspråka som etter andre ledd gir rett til tilleggspoeng. 
 
§ 7-9. Tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet 

For enkelte utdanningar kan departementet bestemme at søkjarar av det kjønnet som er klart 
underrepresentert blant studentar eller yrkesutøvarar frå vedkommande utdanning, skal ha 1 eller 2 
tilleggspoeng. 
 
§ 7-10. Tilleggspoeng for alder 

(1) Søkjarar utanom kvoten for førstegongsvitnemål som har vitnemål om bestått 3-årig vidaregåande 
opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse, får 2 alderspoeng per år frå og med det året søkjaren 
fyller 20 år, maksimalt 8 poeng. 

(2) 23/5-søkjarar får 2 alderspoeng per år frå og med det året søkjaren fyller 24 år, maksimalt 8 poeng. 
 
§ 7-11. Tilleggspoeng for høgre utdanning, eitt år på folkehøgskole, sivilteneste eller militær 
førstegongsteneste 

(1) Det blir gitt 2 tilleggspoeng for anten eit fullført studium eller samla 60 studiepoeng ved universitet 
eller høgskole eller eitt år på ein folkehøgskole med godkjend skoledokumentasjon eller fullført militær 
førstegongsteneste eller sivilteneste. 

(2) Eit fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng gir 1 tilleggspoeng. 

(3) Det kan maksimalt givast 2 tilleggspoeng etter denne føresegna. 
 
§ 7-12. Rangering av søkjarar som ikkje kan poengbereknast 

(1) Kvalifiserte søkjarar som ikkje kan poengbereknast, må rangerast i høve til poengberekna søkjarar ved 
hjelp av ei individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbod om opptak må søkjaren ha likeverdige 
ferdigheiter og kunnskapar med søkjarar som får tilbod om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberekning. 

(2) I vurderinga skal det takast omsyn til om søkjaren har eit opptaksgrunnlag og ein fagsamansetnad som 
er likeverdig med det som gir grunnlag for tilleggspoeng for realfag/framandspråk for søkjarar som kan 
poengbereknast. 

(3) I vurderinga skal opptaksorganet leggje vekt på søkjarens reelle kvalifikasjonar for studiet, mellom 
anna norskkunnskapane til søkjaren. 
 
§ 7-13. Rangering på grunnlag av særskild vurdering 

(1) Grunnlag for opptak etter særskild vurdering kan vere at eit anna morsmål enn norsk, sjukdom, 
funksjonshemming eller andre spesielle forhold gir grunn til å tru at karakterpoengsummen etter 
føresegnene i § 7-5 til § 7-7 ikkje gir eit rett bilete av kvalifikasjonane til søkjaren. 

(2) Søkjarar som ønskjer å bli vurderte etter denne føresegna, må be om det i søknaden og leggje ved 
særskild grunngiving og dokumentasjon på dei forholda dei nemner. 

(3) Forhold som dei som er nemnde ovanfor, gir ikkje i seg sjølve rett til studieplass. For å få tilbod om 
opptak må søkjaren ha likeverdige ferdigheiter og kunnskapar med søkjarar som får tilbod om opptak etter 
§ 7-1 til § 7-12 og § 7-14. 
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(4) For studium med opptaksprøve gjeld denne føresegna når tilbod om opptaksprøve eller endeleg 
rangering heilt eller delvis byggjer på poengberekning etter § 7-1 til § 7-12. 

(5) Søkjarar som ikkje får tilbod om opptak etter desse reglane, skal rangerast etter reglane i høvesvis                                                          
§ 7-1 til § 7-12 og § 7-14. 
 
§ 7-14. Rangering på grunnlag av opptaksprøve 

(1) Søkjarar til studium som etter § 4-4, § 4-7, § 4-9 og § 4-10 har opptaksprøve som spesielt opptakskrav, 
kan rangerast på éin av desse måtane: 

- etter § 7-1 til § 7-13 åleine 
 

- på grunnlag av opptaksprøve åleine 
 

- på grunnlag av både § 7-1 til § 7-13 og opptaksprøve. 
 

(2) Departementet fastset kva alternativ som skal brukast for dei enkelte studia. Kvote for 
førstegongsvitnemål, jf. § 7-2, gjeld med mindre departementet har fastsett unntak, jf. § 7-2 femte ledd. 
 
§ 7-15. Rangering ved opptak til spesielt tilrettelagd ingeniørutdanning 

Ved opptak til spesielt tilrettelagd ingeniørutdanning, jf. § 3-3, skal søkjarar med karakteren mykje godt 
på fag-/sveineprøven rangerast framfor søkjarar med karakteren godt når søkjarane elles har den same 
poengsummen. Har søkjarane framleis like mange poeng, skal dei rangerast etter alder, og eldre søkjarar 
går framom yngre søkjarar. 
 
 
Kapittel 8. Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 
 
§ 8-1. Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 

(1) Reglane for nasjonal klagenemnd gjeld klagar over enkeltvedtak i den nasjonale opptaksmodellen 
(NOM) for grunnutdanningar ved universitet og høgskolar som Felles studieadministrativt tenestesenter 
organiserer. 

(2) Reglane for nasjonal klagenemnd gjeld ikkje vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse og 
vedtak om opptak etter at det er gitt dispensasjon frå enkelte av krava om generell studiekompetanse, jf.                                                  
§ 3-6 i universitets- og høgskolelova. Reglane gjeld heller ikkje for klagar på vurdering av spesielle 
opptakskrav som omfattar ferdigheiter eller opptaksprøvar etter nærmare reglar fastsette av institusjonen. 
Klagar på slike vedtak skal behandlast i samsvar med den klageordninga som er etablert ved kvar 
lærestad. 
 
§ 8-2. Korleis klagenemnda skal nemnast opp og vere samansett 

(1) Departementet nemner opp klagenemnda. 

(2) Klagenemnda skal ha sju medlemmer og vere slik samansett: 

a) ein leiar og ein nestleiar som skal oppfylle dei krava lova stiller til lagdommarar 
 

b) tre medlemmer – den eine skal nemnast opp til nestleiar, jf. kravet ovanfor – og varamedlemmene deira frå 
dei institusjonane forskrifta gjeld for 

 

c) éin medlem med personleg varamedlem frå forvaltingsområdet for vidaregåande opplæring 
 

d) to medlemmer og varamedlemmene deira som representative studentorganisasjonar foreslår. 
 

(3) Studentrepresentantane skal normalt nemnast opp for to år. 

(4) Sekretariatet for klagenemnda skal liggje i Felles studieadministrativt tenestesenter. 
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§ 8-3. Avgjerd i klagenemnda 

(1) Klagenemnda er vedtaksfør når leiaren eller nestleiaren og minst fire andre medlemmer, av desse éin 
studentrepresentant, er til stades. 

(2) Det kan ikkje klagast på vedtak i klagenemnda. 
 
 
Kapittel 9. Overgangsreglar 
 
§ 9-1. Generell studiekompetanse etter tidlegare ordningar 

(1) Generell studiekompetanse har søkjarar som i samsvar med Reform 94 har bestått 3-årig vidaregåande 
opplæring med grunnkurs, VKI og VKII, eller som har bestått fagopplæring med fagbrev/sveinebrev eller 
er 23/5-søkjarar, og som har desse faga, bestått med karakteren 2 eller betre, frå vidaregåande opplæring 
(Reform 94): 

- norsk (14) 
 

- engelsk (5) 
 

- matematikk (5) 
 

- naturfag (5) 
 

- samfunnsfag (6), som omfattar nyare historie (4) og samfunnslære (2) 
 

har generell studiekompetanse. Faga er oppgitt med gjennomsnittleg veketimetal i parentes. 

(2) For søkjarar som har lese norsk og samisk med høvesvis (11) + (11) veketimar, gjeld ikkje kravet om 
14 veketimar norsk. 

(3) Søkjarar som har bestått 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsett av departementet i                                                                     
1998–1999, oppfyller krava til generell studiekompetanse. 

(4) Søkjarar som har fullført og bestått 3-årig vidaregåande opplæring, studieretning for allmenne fag eller 
studieretning for handels- og kontorfag, har generell studiekompetanse. Tilsvarande gjeld for søkjarar som 
har bestått eksamen artium eller eksamen frå økonomisk gymnas. 

(5) Grunnkurs, VKI og VKII i studieretning for handels- og kontorfag med bestått i faga norsk, 
matematikk, rekneskapslære, engelsk, sosialøkonomi og organisasjonslære, svarer til fagkrava i norsk, 
engelsk, matematikk og samfunnsfag. 

(6) Søkjarar som våren 1992 eller tidlegare har teke eksamen eller delprøvar i samfunnsfag ved 
studieretning for allmenne fag, får godkjent 5 veketimar. Dette kan omfatte geografi, historie og 
samfunnslære eller samfunnskunnskap. 

(7) Søkjarar som før 1. juni 1997 er tekne opp til eller kan dokumentere å ha fått ei vurdering av 
opptaksgrunnlaget sitt ved eit universitet eller ein vitskapleg høgskole på grunnlag av anna høveleg 
utdanning (tidlegare Veg I-, II- og III-vurderingar), eller som er tekne opp med heimel i § 4 bokstav b 
punkt 20 i tidlegare forskrift 12. desember 1991 nr. 812 om opptak til regionale høyskoler, har generell 
studiekompetanse. 

(8) Søkjarar som er tekne opp før 1. juli 1997, og som har fullført og bestått eit studium i høgre utdanning 
normert til minst 60 studiepoeng eller to studium normerte til minst 30 studiepoeng, har generell 
studiekompetanse. 

(9) For søkjarar med 3-årig vidaregåande opplæring frå Oslo By Steinerskole til og med 2004 og frå andre 
Rudolf Steinerskolar til og med 2005, gjeld at det skal vurderast individuelt om dei fyller krava til generell 
studiekompetanse. 
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(10) Søkjarar som har dokumentert engelsk med (2 + 2) veketimar frå grunnkurs og VKI i yrkesfagleg 
studieretning i Reform 94, oppfyller kravet om engelsk 140 timar, jf. føresegner gitt i medhald av forskrift 
til opplæringsloven § 24-11 om korleis fag kan erstatte kvarandre frå Reform 94 til Kunnskapsløftet. 
 
§ 9-2. Overgangsreglar om rangering 

(1) Omrekningstabell for søkjarar med vitnemål frå norsk gymnas med bokstavkarakterar: S = 6, M = 5,                                                 
G = 4, T = 4, Ng = 2.. 
 
§ 9-3. Overgangsreglar for spesielle opptakskrav 

Søkjarar som dokumenterer fastsette spesielle opptakskrav (realfag) med studieretningsfag frå 
vidaregåande opplæring før Kunnskapsløftet, oppfyller kravet når dei kan dokumentere det fastsette kravet 
på VKII-nivå eller tilsvarande («høgaste nivå»). Søkjarane blir samtidig rekna for å ha oppfylt lågare nivå 
i faget. 
 
 
Kapittel 10. Falske vitnemål, falske dokument og dokument utferda av falske 
institusjonar 
 
§ 10-1. Utfyllande definisjonar til lov om universiteter og høyskoler § 3-7 sjette ledd 

(1) Eit vitnemål eller dokument er falskt dersom det inneheld skriftleg eller digital dokumentasjon som 
ikkje er sannferdig, eller dersom innhaldet i eit opphavleg, skriftleg eller digitalt, vitnemål eller dokument 
er manipulert eller endra. 

(2) Med dokument utferda av falske utdanningsinstitusjonar er meint dokument som er utferda av ikkje-
eksisterande utdanningsinstitusjonar eller av utdanningsinstitusjonar som gir urett uttrykk for å ha ei 
akkreditering etter lov om universiteter og høyskoler § 3-1 eller etter tilsvarande utanlandsk regelverk. 
 
 
Kapittel 11. Iverksetjing 
 
§ 11-1. Iverksetjing 

Forskrifta trer i kraft 15. januar 2017. Oppheva frå same dato blir 

- Forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 60/22 Riksrevisjonens revisjon 2021 
 

 
    

 
Riksrevisjonen har revidert Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos (AHO) årsregnskapsoppstillinger for 
regnskapsåret 1. januar - 31. desember 2021. Årsregnskapsoppstillingene består av oppstilling av 
bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusiv kontantstrømoppstilling og noter, herunder 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper slik det kom frem i styresak 10/22. 
 
Riksrevisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avlagt i samsvar med de gjeldende krav og at oppstillingen 
gir et dekkende bilde av AHOs resultater. 
 
Basert på kunnskapen Riksrevisjonen har opparbeidet seg i revisjonen mener de at den øvrige informasjonen i 
årsrapporten er konsistent med årsregnskapsoppstillingene og inneholder de opplysninger som skal gis i 
henhold til gjeldende regelverk. 
 
Riksrevisjonen minner om styrets overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig 
resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig intern kontroll. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styrt tar Riksrevisjonens beretning til etterretning. 
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00409-4  
Vedlegg:  Vedlegg- Revisors tilganger til AHOs systemer til og med 30.06.2022 

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design
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Saksbehandler
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Vedlegg:

07.09.2022
Randi Stene
21/00409-4
Vedlegg- Revisors tilganger t i l AHOs systemer ti l og med 30.06.2022

Riksrevisjonen har revidert Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos (AHO) årsregnskapsoppstillinger for
regnskapsåret 1. januar - 31. desember 2021. Årsregnskapsoppstillingene består av oppstilling av
bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusiv kontantstrømoppstilling og noter, herunder
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper slik det kom frem i styresak 10/22.

Riksrevisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avlagt i samsvar med de gjeldende krav og at oppstillingen
gir et dekkende bilde av AHOs resultater.

Basert på kunnskapen Riksrevisjonen har opparbeidet seg i revisjonen mener de at den øvrige informasjonen i
årsrapporten er konsistent med årsregnskapsoppstillingene og inneholder de opplysninger som skal gis i
henhold til gjeldende regelverk.

Riksrevisjonen minner om styrets overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig
resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig intern kontroll.

Forslag til vedtak:
Styrt tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.
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ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
Org. nr.: 971526378

Riksrevisjonens beretning

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos (AHO) årsregnskapsoppstillinger for
regnskapsåret 1. januar - 31. desember 2021. Årsregnskapsoppstillingene består av oppstilling av

bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusiv kontantstrømoppstilling og noter, herunder
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Oppstilling av virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er 1,9 millioner kroner.

Etter Riksrevisjonens mening:

oppfyller årsregnskapsoppstillingene gjeldende krav, og

oppstilling av bevilgningsrapporteringen gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger
for 2021, og kapitalposter per 31. desember 2021, i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten

oppstilling av virksomhetsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens resultat for 2021 og av
eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2021, i samsvar med statlige regnskapsstandarder
(SRS).

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon (ISSAI 2000–2899). Våre oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen». Vi
er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og ISSAI 130 Code of
Ethics utstedt av International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av
ledelseskommentarene (i del VI) og annen øvrig informasjon (del I–V) i årsrapporten. Riksrevisjonens

konklusjon ovenfor om årsregnskapsoppstillingene dekker ikke informasjonen i øvrig informasjon.

Vår referanse 2021/00639-4
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapsoppstillingene er det vår oppgave å lese øvrig informasjon i 

årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 

informasjonen, årsregnskapsoppstillingene og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen av 

årsregnskapsoppstillingene, eller hvorvidt den øvrige informasjonen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har 

plikt til å rapportere dersom den øvrige informasjonen fremstår som vesentlig feil . Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at den øvrige informasjonen i årsrapporten: 

 er konsistent med årsregnskapsoppstillingene og 

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende regelverk  

Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapsopp stillingene  

Ledelsen og styret er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapsoppstillingene som gir et dekkende bilde i 

samsvar med regelverket for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen 

og styret er også ansvarlige for slik intern kontroll som de finner nødvendig for å kunne utarbeide 

årsregnskapsoppstillingene som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. 

Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer 

relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig intern kontroll.  

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapsoppstillingene som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan 

forventes å påvirke de beslutningene brukerne foretar basert på årsregnskapsoppstillingene.  

Som en del av revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet  og 

internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og vurderer vi risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapsoppstillingene, enten det 

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.  

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 

mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll.  

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om tilhørende 

noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapsoppstillingene får indikasjoner på vesentlige brudd på 

administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte 

revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk.  

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapsoppstillingene, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapsoppstillingene gir uttrykk for de underliggende 
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transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et dekkende bilde i samsvar med regelverket for 

økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS).  

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og når 

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 

løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen, og informerer 

det overordnede departementet om dette. 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om etterlevelse av administrative regelverk for økonomistyring 

Vi uttaler oss om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene på 

en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten. 

Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og bygger på ISSAI 4000 for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet 

for uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapsoppstillingene som beskrevet ovenfor, og 

kontrollhandlinger vi finner nødvendige. 

Basert på revisjonen av årsregnskapsoppstillingene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten 

har disponert bevilgningene i strid med administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten.  

 

 

Oslo; 29.04.2022 

 

Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  

ekspedisjonssjef Terje Ottesen 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

 

Beretningen er godk jent og ekspedert digitalt 
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Etatsstyring er Kunnskapsdepartementets styring og oppfølging av underliggende institusjoner. I 2022 har KD 
gitt en skriftlig tilbakemelding basert på årsrapport og Diku sin Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022. 
 
Departementet slår fast at AHO er en faglig sterk vitenskapelig høyskole med en tydelig faglig profil. AHO har 
høy utdanningskvalitet og er en attraktiv samarbeidspartner, men det er behov for å arbeide ytterligere for å 
heve forskningskvalitet. 
 
Departementet har merket seg at AHO har omstilt seg under pandemien og at høye score på 
studiekvalitetsindikatorer kan være et tegn på at AHO har lykkes med dette. Institusjonene har ansvar for å ta 
hensyn til ettervirkningene etter pandemien, både for nye studenter og for personer i rekrutteringsstillinger. 
 
Departementet har følgende forventninger til forbedrende tiltak: 

- At AHO arbeider systematisk med å forbedre sine forskningsresultater 
- At AHO jobber målrettet for å øke andel førstestillinger og redusere andel midlertidige stillinger 
- At AHO har en tett oppfølging av det psykosoiale miljøet blant studenter 
- At AHO arbeider systematisk med å bedre resultatene i ekstern finansiering 
- At AHO utvikler sine samarbeid videre 

 
Det er laget en oppfølgingsplan for departementets forventninger, som beskriver status på AHO og hvilke tiltak 
som iverksettes. 
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Etatsstyring 2022 

Tilbakemelding til Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo på 
ambisjoner og måloppnåelse 

 

Dato og versjon:         27. 06. 2022 Endelig tilbakemelding 

 

1. Innledning 

Departementet vil berømme institusjonene for omstillingen og tilretteleggingen som er gjort 

gjennom koronapandemien, også i 2021, for å sørge for at studentene oppnår 

læringsutbyttet i utdanningene og i minst mulig grad blir forsinket i sine studier. 

Departementet vil særlig framheve den gode innsatsen hos institusjoner med 

profesjonsutdanninger, der det har vært særskilte utfordringer med å få gjennomført praksis i 

periodene med strenge restriksjoner. 

   

Vi overskuer fortsatt ikke de langsiktige konsekvensene av pandemien, og det er derfor viktig 

at institusjonene har oppmerksomhet på nye studenter som begynner i høyere utdanning 

høsten 2022. Mange av disse studentene har hatt en stor del av sin videregående opplæring 

under pandemien og vil kunne oppleve overgangen til høyere utdanning som særskilt 

utfordrende.  

 

Koronapandemien har også synliggjort betydningen av langsiktig satsing på forskning og 

forskningssamarbeid på tvers av fag og landegrenser. Utstrakt deling av, og tilgang til, 

forskningsresultater var avgjørende for at det var mulig å gjenåpne samfunnet og gi sikkerhet 

til befolkningen. Pandemien har også medført forsinkelser og reduserte muligheter for 

forskningssamarbeid og datainnsamling. Institusjonene har ansvar for å vurdere eventuelle 

forlengelser av stipendiat- og post doc stillinger.  

 

Selv om pandemien har vært utfordrende, har den har også gitt nye muligheter. Økt 

kompetanse om digitale verktøy og digital undervisning skaper spennende muligheter 

fremover. Nå som smittevernstiltakene ikke lenger legger føringer, kan de faglige 

vurderingene for undervisningsform og -metode igjen få veie tyngst. Den internasjonale 

studentmobiliteten har gått kraftig tilbake under pandemien, men nå forventer departementet 

at studentene igjen får bedre muligheter for å reise ut, ikke minst gjennom bruk av 

Erasmus+.  

 

Også krigen i Ukraina får konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren. Det har 

kommet et stort antall ukrainske flyktninger til Norge, og anslagene for hvor mange som vil 

komme i tiden fremover, er usikre. Det er viktig at flyktningene får mulighet til utdanning 

og/eller arbeid. Universitetene og høyskolene vil være viktige i dette arbeidet. Departementet 

har merket seg den positive innstillingen institusjonene har til dette.  

 

Institusjonene har en viktig rolle for å sikre tilstrekkelig tilgang på personell med riktig 

kompetanse. Tilgang på praksisplasser er en utfordring for mange av helse- og 

sosialfagsutdanningene. Departementet er kjent med at flere kommuner som i dag ikke har 
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studenter i praksis, ønsker å ta imot studenter i praksis. Departementet ber derfor 

institusjonene ta i bruk flere praksisplasser lenger unna campus. 

 

2. Resultater og måloppnåelse 

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) er en faglig sterk vitenskapelig høyskole med 

en tydelig profil innenfor arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. Ifølge AHOs 

strategi 2020–2025 skal høyskolen bidra med kunnskap og løsninger for et bærekraftig 

samfunn gjennom fremragende ekspertise og samarbeid.  

 

AHO har høy utdanningskvalitet og er en attraktiv samarbeidspartner både nasjonalt og 

internasjonalt. Ledelsen har tatt kritikken fra studenter om tilbakemeldingskultur på alvor og 

har iverksatt flere tiltak. Det er viktig at høyskolen fortsetter å følge dette tett opp og sikrer 

god studentvelferd. Resultatene på forskningssiden viser at høyskolen må jobbe ytterligere 

med å forbedre seg. Departementet registrerer at høyskolen har tatt konkrete grep for å 

styrke forskningskvaliteten. Høyskolen har en lav andel førstestillinger og en høy andel 

midlertidighet i faglige stillinger. Departementet forventer at høyskolen jobber målrettet for å 

rette opp i denne ubalansen. Det er også viktig at høyskolen legger til grunn en langsiktig 

økonomisk plan som kan gi rom til å gjennomføre høyskolens strategiske satsinger som 

blant annet er å få til en ønsket arealutvikling.  

 

Høyskolen har jobbet aktivt med utviklingsavtalen. Enkelte områder har imidlertid blitt 

forsinket grunnet pandemien. Høyskolen bør i større grad vurdere hvordan gjennomførte 

aktiviteter bidrar til måloppnåelse og gjøre en vurdering av hvorvidt målene nås. Gjeldende 

utviklingsavtale utløper 31.12.2022. Endelig rapportering på måloppnåelse skal dermed 

inngå i Årsrapport for 2022. Det skal fremgå hva som er utviklingen eller status på 

måleparametre eller milepæler sammenlignet med utgangspunktet ved oppstarten av 

avtalen. Departementet forventer en samlet analyse som overordnet belyser måloppnåelse 

for utviklingsavtalen.  

Kvalitet i utdanning  

AHO har vært omstillingsdyktig ved at høyskolen har funnet alternative løsninger for å 

gjennomføre undervisningen under pandemien. Høyskolen har gjennomført store digitale 

investeringer for å ivareta læringsutbyttet. Departementet berømmer arbeidet som har blitt 

gjort med å omstille undervisningen. Det er også positivt at høyskolen legger vekt på å ta 

med seg de digitale erfaringene som har virket godt. AHO fortsetter å score høyt på 

styringsparameteret for studiekvalitet selv om det har vært en liten nedgang fra 2020. At 

studiekvaliteten fortsatt holder seg høyt, kan være et tegn på at høyskolen har lykkes med 

tilpasningen av undervisningen. Departementet registrerer også at nasjonal strategi for digital 

omstilling i UH sektoren og AHOs virksomhetsstrategi utgjør viktige dokumenter for revisjon 

av AHOs handlingsplaner. 

 

Det har vært en nedgående trend på faglige tidsbruk blant studentene de siste fem årene, 

men høyskolen ligger likevel godt over det nasjonale gjennomsnittet. Departementet deler 

høyskolens oppfatning av at nedgangen i faglig tidsbruk i dette tilfellet er positivt, og at det 

må sees i sammenheng med «studentopprøret». AHO har blitt mer bevisst på studentvelferd 

og psykisk helse. Dette er positivt, særlig i lys av to år med pandemi, «studentopprøret» og 
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SHoT tilleggsundersøkelsen i 2021 som viser at AHO-studentene scorer over 

landsgjennomsnittet på psykiske plager og bruk av alkohol. Høyskolen har satt inn flere tiltak 

for å bedre studentvelferden og møte kritikken fra studentene, som blant annet har dreid seg 

om en negativ tilbakemeldingskultur. Departementet forventer at høyskolen har en tett 

oppfølging av det psykososiale miljøet og ser frem til rapportering på effektene av 

implementerte tiltak i årsrapport for 2022. 

 

Den positive utviklingen på gjennomføring av masterutdanning har fortsatt i 2021. AHO har 

også en tydelig tilnærming til mangfold og integrering i søkermassen og har som mål å 

rekruttere studenter fra hele landet, Skandinavia og studenter med minoritetsbakgrunn. Det 

er positivt at implementerte tiltak har hatt en virkning på søkertallene, men høyskolen må 

vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å beholde søkere fra hele landet, da tallene 

viser at disse i større grad enn studenter fra Østlandsområdet faller fra underveis. 

 

Pandemien har satt begrensninger på AHOs internasjonale arbeid i 2021, men høyskolen 

har likevel gjennomført et kvalitetssikringsprosjekt på internasjonaliseringsfeltet og 

departementet ser frem til at resultatene presenteres i neste årsrapport, når rapporten 

foreligger. Departementet merker seg det gode arbeidet AHO har gjort for å sikre innreisende 

utvekslingsstudenter et så godt tilbud som mulig under pandemien.  

Kvalitet i forskning 

AHOs strategi 2020 – 2025 fastslår at institusjonen skal legge vekt på forskning som holder 

høyt internasjonalt nivå. Departementet merker seg at arbeidet med forskningskvalitet har 

blitt vektlagt i 2021. AHO har tatt konkrete strategiske grep for å styrke oppfølgingen av 

forskningskvalitet på lang sikt, etter en negativ utvikling i 2020. Utviklingen i 2021 er positiv 

på flere felt selv om forskningsfinansieringen fremdeles viser en negativ utvikling tilbake fra 

2018.  

 

Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år har økt ytterligere i 2021 og nærmer 

seg det statlige gjennomsnittet. Høyskolen hadde i 2021 den høyeste gjennomføringen siden 

2016. Departementet ser positivt på disse resultatene, spesielt gitt pandemi-situasjonen.   

Departementet merker seg at institusjonen arbeider med å oppdatere handlingsplanen for 

ph.d.-programmet, og at AHO jobber systematisk med å forbedre kvaliteten. Departementet 

ser positivt på utviklingen og ser frem til resultater fra dette arbeidet.  

 

Publisering har vært en tilbakevendende utfordring for AHO. I 2021 er det imidlertid ifølge 

årsrapporten en liten økning, og departementet forventer at AHO følger tett opp fremover.  

 

Institusjonen har siden 2018 hatt en nedgang i bidragsinntekter fra Forskningsrådet, og i 

2021 er det en ytterligere nedgang, til tross for at AHO rapporterer om økt antall søknader. 

Det er derfor gledelig at AHO er en av hovedpartnerne i prosjektet NATURACT – et 

tverrfaglig prosjekt som fikk tilslag i Forskningsrådet i 2021. Departementet forventer, som 

tidligere år, at AHO arbeider systematisk med å bedre resultatene i eksternfinansiering og 

ser derfor positivt på at AHO har prioritert arbeid med forskningskvalitet i 2021.  
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Samarbeid med omverden   

I tråd med utviklingsavtalen har AHO inngått samarbeidsavtaler med andre institusjoner om 

undervisning, forskning, støttefunksjoner og administrasjon. Blant samarbeidspartnerne er 

Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Kunsthøyskolen i Oslo 

og Universitetet i Oslo. For en relativt liten institusjon er slikt samarbeid nødvendig både for 

kvaliteten i utdanningen og kostnadseffektiviteten, og departementet forventer at AHO 

utvikler samarbeidet videre.  

 

Departementet registrerer også at AHO, i samarbeid med andre samfunnsaktører, har bidratt 

med tjenesteutvikling på spesifikt etterspurte områder. Høyskolen har blant annet 

samarbeidet med Kystverket om flere maritime forskningsprosjekter og utviklet 

bedriftsinterne kurspakker til helsetjenestene sammen med D-BOX og Handelshøyskolen BI.  

 

Det er positivt at AHOs inntekter per faglig årsverk fra andre bidrags- og oppdragsfinansierte 

aktiviteter har økt nær 80 prosent i 2021. Nivået er imidlertid fortsatt lavt og lavere enn øvrige 

statlige universiteter og høyskoler. Departementet har forståelse for at pandemien har hatt 

negativ innvirkning på samarbeid og nettverksbygging, men vil likevel understreke behovet 

for at høyskolen øker den eksterne finansieringen. Departementet støtter AHOs målsetting 

om økte inntekter.  

 

I løpet av 2021 har AHO utvidet etterutdanningstilbudet, og departementet registrerer at 

etterspørselen har vært god. Departementet merker seg at AHO fortsetter arbeidet med 

livslang læring i 2022, og at høyskolen blant annet er i ferd med å etablere et tverrfaglig 

forum for utvikling av etter- og videreutdanning og bedriftsintern kurs. Departementet ser 

frem til resultatet av dette arbeidet.  

God ressursbruk og forvaltning   

Sammenlignet med andre i sektoren har AHO en lav andel førstestillinger og har samtidig en 

høy andel midlertidighet i faglige stillinger. Departementet er bekymret for hvordan dette kan 

påvirke høyskolens kjerneaktiviteter. Utfordringen med for lite areal, særlig til undervisning, 

har høyskolen jobbet med i mange år, men situasjonen har ikke blitt løst. Departementet 

mener det er viktig at høyskolen jobber med en helhetlig personalpolitikk og planlegger 

langsiktig økonomisk for å kunne realisere de strategiske satsingene. 

 

Regjeringen har som mål at i denne regjeringsperioden skal midlertidighet ned på nivå med 

arbeidslivet for øvrig. AHO må jobbe målrettet for å redusere midlertidigheten generelt. 

 

Departementet viser til HK-dirs kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern ved 

AHO, og forventer at direktoratets anbefalinger følges opp av høyskolen. Departementet 

merker seg at AHO har oppdatert sitt ledelsessystem for informasjonssikkerhet og at det er 

gjennomført risikovurderinger som følges opp med forbedringstiltak. Departementet forventer 

at AHO innfører ledelsessystemet som planlagt, inkludert i forskningsvirksomheten og at 

høyskolen har den kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å drive et systematisk 

og risikobasert informasjonssikkerhets- og personvernarbeid. Departementet viser til 

tilbakemeldingen i 2021 og videre til den sikkerhetspolitiske situasjonen i forbindelse med 

krigen i Ukraina, samt departementets brev om denne datert 1. mars 2022. Departementet 
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forutsetter at AHO snarest får på plass fungerende planverk for håndtering av alvorlige 

informasjonssikkerhets- og personvernhendelser (kontinuitet og beredskap).   

 

3. Andre viktige styringssignaler 

Departementet anerkjenner høyskolens innsats for å samarbeide med andre kunstfaglige 

institusjoner og forventer at samarbeidet videreutvikles. 
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Post 
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Generelt 
til alle 
institusjo
ner 

det er  […] viktig at 
institusjonene har 
oppmerksomhet på nye 
studenter som begynner i 
høyere utdanning høsten 
2022. Mange av disse 
studentene har hatt en stor 
del av sin videregående 
opplæring under pandemien 
og vil kunne oppleve 
overgangen til høyere 
utdanning som særskilt 
utfordrende. 

 Studeadministrasjone
n har et eget team 
som kun jobber mot 
student.  
 
Oppretting av 
mentorordning 

 

Post 
pandemi 
Generelt 
til alle 
institusjo
ner 
 

Institusjonene har ansvar for 
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og post doc stillinger. 
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antall innreisende 
utvekslingsstuden
ter 44 

Kvalitetssikring av 
avtaleverk 

Okt 
2022 

Studie-
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høyskolen fortsetter å følge 
dette tett opp og sikrer god 
studentvelferd. […] 
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oppfølging av det 
psykososiale miljøet og ser 
frem til rapportering på 
effektene av implementerte 
tiltak i årsrapport for 2022. 
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am 
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aktiviteter knyttet 
til fysisk og psykisk 
helse 
Etiske 
retningslinjer for 
veiledningsforhold
et utformet og 
distribuert 

Mentorordning 
 
Aktivitetsplan høst 
2022 
 
Flere tiltak lokalt for å 
integrere nye 
internasjonale 
studenter 
 

Sept 
2022 
 
 
Kontinu
erlig 
arbeid 

Oppfølgingsplan for Etatsstyring

Område Formulering i Etatsstyring StatusAHO Foreliggende planer Frist
på feltet

Post det er [...] viktig at Studeadministrasjone
pandemi institusjonene har n har et eget team

oppmerksomhet på nye som kun jobber mot
Generelt studenter som begynner i student.
til alle høyere utdanning høsten
institusjo 2022. Mange av disse Oppretting av
ner studentene har hatt en stor mentorordning

del av sin videregående
opplæring under pandemien
og vil kunne oppleve
overgangen ti l høyere
utdanning som særskilt
utfordrende.

Post Institusjonene har ansvar for 10 stykk er Ingen ytterligere
pandemi å vurdere eventuelle forlenget i 2021. planer
Generelt forlengelser av stipendiat-
til alle og post doc stillinger.
institusjo
ner

Post Den internasjonale Antall studenter Kvalitetssikring av Okt
pandemi studentmobiliteten har gått på utveksling avtaleverk 2022

kraftig tilbake under høsten 2022:40 og
Generelt pandemien, men nå antall innreisende
til alle forventer departementet at utvekslingsstuden
institusjo studentene igjen får bedre ter 44
ner muligheter for å reise ut,

ikke minst gjennom bruk av
Erasmus+.

Studie- Ledelsen har tatt kritikken Opprettelse av Mentorordning Sept
kvalitet fra studenter om eget 2022

tilbakemeldingskultur på studentveilederte Aktivitetsplan høst
alvor og har iverksatt flere am 2022
tiltak. Det er viktig at Kontinu
høyskolen fortsetter å følge Oppstart av Flere tiltak lokalt for å erlig
dette tett opp og sikrer god mentorordning integrere nye arbeid
studentvelferd. [...] internasjonale
Departementet forventer at Igangsettelse studenter
høyskolen har en tett aktiviteter knyttet
oppfølging av det ti l fysisk og psykisk
psykososiale miljøet og ser helse
frem ti l rapportering på Etiske
effektene av implementerte retningslinjer for
tiltak i årsrapport for 2022. veiledningsforhold

et utformet og
distribuert
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Studie-
kvalitet 

AHO har også en tydelig 
tilnærming til mangfold og 
integrering i søkermassen og 
har som mål å rekruttere 
studenter fra hele landet, 
Skandinavia og studenter 
med minoritetsbakgrunn. 
Det er positivt at 
implementerte tiltak har 
hatt en virkning på 
søkertallene, men høyskolen 
må vurdere om det er behov 
for ytterligere tiltak for å 
beholde søkere fra hele 
landet, da tallene viser at 
disse i større grad enn 
studenter fra 
Østlandsområdet faller fra 
underveis. 

Resultater fra 
årets opptak vil 
komme i 
studiekvalitetsrap
port i oktober 

Følges opp gjennom 
likestillings- og 
mangfoldsplan og vil 
være et satsningsfelt i 
kommunikasjons-
strategi. 

Kontinu
erlig 
arbeid 

Forskning Resultatene på 
forskningssiden viser at 
høyskolen må jobbe 
ytterligere med å forbedre 
seg. Departementet 
registrerer at høyskolen har 
tatt konkrete grep for å 
styrke forskningskvaliteten. 

 Det foreligger planer 
for systematisk arbeid 
med å styrke 
forskningskvaliteten, 
dette vil også være et 
sentralt element i 
utviklingsavtalen til 
AHO. 

Kontinu
erlig 
arbeid 

Personal Høyskolen har en lav andel 
førstestillinger og en høy 
andel midlertidighet i faglige 
stillinger. Departementet 
forventer at høyskolen 
jobber målrettet for å rette 
opp i denne ubalansen. […] 
Departementet er bekymret 
for hvordan dette kan 
påvirke høyskolens 
kjerneaktiviteter. […] 
Regjeringen har som mål at i 
denne regjeringsperioden 
skal midlertidighet ned på 
nivå med arbeidslivet for 
øvrig. AHO må jobbe 
målrettet for å redusere 
midlertidigheten generelt. 

Andel 
førstestillinger 
AHO: 58,3 % – 
nasjonalt 76 % 
 
 
 
Andel midlertidig 
ansatte i faglige 
stilling AHO: 31,22 
– nasjonalt: 12,93 

Det arbeides med en 
helhetlig strategisk 
bemanningsplan. 
 
Styret har vedtatt en 
plan for reduksjon av 
midlertidighet 

 
 
 
 
 
Frist 
høstse
mester 
2023 

Økonomi Det er også viktig at 
høyskolen legger til grunn 
en langsiktig økonomisk plan 
som kan gi rom til å 
gjennomføre høyskolens 
strategiske satsinger som 

Som følge av 
oppbygning av 
nye studier har 
AHO en stram 
økonomisk 
situasjon. 

Det vil legges frem et 
langtidsbudsjett 

Des 
2022 

Studie- AHO har også en tydelig Resultater fra Følges opp gjennom Kontinu
kvalitet tilnærming ti l mangfold og årets opptak vil likestillings- og erlig

integrering i søkermassen og komme i mangfoldsplan og vil arbeid
har som mål å rekruttere studiekvalitetsrap være et satsningsfelt i
studenter fra hele landet, port i oktober kommunikasjons-
Skandinavia og studenter strategi.
med minoritetsbakgrunn.
Det er positivt at
implementerte tiltak har
hatt en virkning på
søkertallene, men høyskolen
må vurdere om det er behov
for ytterligere tiltak for å
beholde søkere fra hele
landet, da tallene viser at
disse i større grad enn
studenter fra
Østlandsområdet faller fra
underveis.

Forskning Resultatene på Det foreligger planer Kontinu
forskningssiden viser at for systematisk arbeid erlig
høyskolen må jobbe med å styrke arbeid
ytterligere med å forbedre forskningskvaliteten,
seg. Departementet dette vil også være et
registrerer at høyskolen har sentralt element i
tatt konkrete grep for å utviklingsavtalen ti l
styrke forskningskvaliteten. AHO.

Personal Høyskolen har en lav andel Andel Det arbeides med en
førstestillinger og en høy førstestilIinger helhetlig strategisk
andel midlertidighet i faglige AHO: 58,3%- bemanningsplan.
stillinger. Departementet nasjonalt 76 %
forventer at høyskolen Styret har vedtatt en
jobber målrettet for å rette plan for reduksjon av Frist
opp i denne ubalansen. [...] midlertidighet høstse
Departementet er bekymret Andel midlertidig mester
for hvordan dette kan ansatte i faglige 2023
påvirke høyskolens stilling AHO: 31,22
kjerneaktiviteter. [...] - nasjonalt: 12,93
Regjeringen har som mål at i
denne regjeringsperioden
skal midlertidighet ned på
nivå med arbeidslivet for
øvrig. AHO må jobbe
målrettet for å redusere
midlertidigheten generelt.

k o n o m i Det er også viktig at Som følge av Det vil legges frem et Des
høyskolen legger ti l grunn oppbygning av langtidsbudsjett 2022
en langsiktig økonomisk plan nye studier har
som kan gi rom ti l å AHO en stram
gjennomføre høyskolens økonomisk
strategiske satsinger som situasjon.
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blant annet er å få til en 
ønsket arealutvikling. 

Digitaliser
ing 

Departementet registrerer 
også at nasjonal strategi for 
digital omstilling i UH 
sektoren og AHOs 
virksomhetsstrategi utgjør 
viktige dokumenter for 
revisjon av AHOs 
handlingsplaner. 

 Skal implementeres i 
handlingsplan 

Kontinu
erlig 
arbeid 

Ekstern 
finansieri
ng 

Departementet forventer, 
som tidligere år, at AHO 
arbeider systematisk med å 
bedre resultatene i 
eksternfinansiering og ser 
derfor positivt på at AHO 
har prioritert arbeid med 
forskningskvalitet i 2021. 

Regler og 
rammeverk for 
ekstern 
finansiering er 
gått gjennom. 
Gjennomført 
forskerlunsjer 
med dette som 
tema. 
Ole Gustavsen har 
et ansvar for å 
arbeide med 
ekstern 
finansiering 

 Langsik
tig 
arbeid 

Samarbei
d 

For en relativt liten 
institusjon er slikt samarbeid 
nødvendig både for 
kvaliteten i utdanningen og 
kostnadseffektiviteten, og 
departementet forventer at 
AHO utvikler samarbeidet 
videre. 

AHO har en 
mengde 
samarbeid, det er 
behov for å gå 
systematisk 
gjennom og  

Gjennomgang av 
eksisterende 
samarbeidsavtaler – 
og se på potensiale for 
nye eller endrede 
avtaler. 

Vår 
2023 

Informasj
onssikker
het 

Departementet forventer at 
AHO innfører 
ledelsessystemet som 
planlagt, inkludert i 
forskningsvirksomheten og 
at høyskolen har den 
kompetansen og 
kapasiteten som er 
nødvendig for å drive et 
systematisk og risikobasert 
informasjonssikkerhets- og 
personvernarbeid. 

AHO har et 
ledelsessystem – 
dette må justeres 
og det må gis 
ytterligere 
opplæring. 

 Utgang 
av 2022 

 

blant annet er å få ti l en
ønsket arealutvikling.

Digitaliser Departementet registrerer Skal implementeres i Kontinu
ing også at nasjonal strategi for handlingsplan erlig

digital omstilling i UH arbeid
sektoren og AHOs
virksomhetsstrategi utgjør
viktige dokumenter for
revisjon av AHOs
handlingsplaner.

Ekstern Departementet forventer, Regler og Langsik
finansieri som tidligere år, at AHO rammeverk for tig
ng arbeider systematisk med å ekstern arbeid

bedre resultatene i finansiering er
eksternfinansiering og ser gått gjennom.
derfor positivt på at AHO Gjennomført
har prioritert arbeid med forskerlunsjer
forskningskvalitet i 2021. med dette som

tema.
Ole Gustavsen har
et ansvar for å
arbeide med
ekstern
finansiering

Samarbei For en relativt liten AHO har en Gjennomgang av Vår
d institusjon er slikt samarbeid mengde eksisterende 2023

nødvendig både for samarbeid, det er samarbeidsavtaler -
kvaliteten i utdanningen og behov for å gå og se på potensiale for
kostnadseffektiviteten, og systematisk nye eller endrede
departementet forventer at gjennom og avtaler.
AHO utvikler samarbeidet
videre.

Informasj Departementet forventer at AHO har et Utgang
onssikker AHO innfører ledelsessystem - av 2022
het ledelsessystemet som dette må justeres

planlagt, inkludert i og det må gis
forskningsvirksomheten og ytterligere
at høyskolen har den opplæring.
kompetansen og
kapasiteten som er
nødvendig for å drive et
systematisk og risikobasert
informasjonssikkerhets- og
personvernarbeid.
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Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydelige 
institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Utviklingsavtalene får en sentral plass i departementets 
styring av sektoren.  
 
Frist for AHO sitt endelige forslag til utviklingsavtale er 20. september. Det ble sendt et utkast til 
utviklingsavtale innen fristen 10. mai, basert på blant annet innspill fra styreseminaret i april. 
 
Det har siden forrige behandling i styret vært et felles dialogmøte om utviklingsavtaler og AHO hadde et 
eget møte med KD tirsdag 23. august. I dette møtet fikk vi konkrete tilbakemeldinger som vil innarbeides i 
vår utviklingsavtale. Den viktigste tilbakemeldingen er at departementet savner et utviklingsmål knyttet til 
utdanning, generelt ønsker også departementet at alle institusjoner forholder seg til Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning i sine innspill, samt at de kom flere innspill knyttet til styringsparameterne.  
 
Vi vil derfor foreslå utviklingsmål innenfor utdanning, forskning og formidling. De to siste vil være 
bearbeidede versjoner av utkastet som ble sendt i mai. 
 
For å innarbeide departementets kommentarer på en god måte, vil vi ha behov for å bruke noe mer tid. 
Utviklingsavtalen som følger saken er derfor et utkast som foreløpig ikke er endelig behandlet internt. En 
siste versjon av AHOs innspill til utviklingsavtale vil bli ettersendt til styrets medlemmer tirsdag 6. 
september. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar AHOs innspill til utviklingsavtale for 2023-2026. 
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utviklingsavtale innen fristen 10. mai, basert på blant annet innspill fra styreseminaret i april.

Det har siden forrige behandling i styret vært et felles dialogmøte om utviklingsavtaler og AHO hadde et
eget møte med KD tirsdag 23. august. I dette møtet fikk vi konkrete tilbakemeldinger som vil innarbeides i
vår utviklingsavtale. Den viktigste tilbakemeldingen er at departementet savner et utviklingsmål knyttet t i l
utdanning, generelt ønsker også departementet at alle institusjoner forholder seg t i l Langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning i sine innspill, samt at de kom flere innspill knyttet t i l styringsparameterne.

Vi vil derfor foreslå utviklingsmål innenfor utdanning, forskning og formidling. De to siste vil være
bearbeidede versjoner av utkastet som ble sendt i mai.

For å innarbeide departementets kommentarer på en god måte, vil vi ha behov for å bruke noe mer tid.
Utviklingsavtalen som følger saken er derfor et utkast som foreløpig ikke er endelig behandlet internt. En
siste versjon av AHOs innspill t i l utviklingsavtale vil bli ettersendt t i l styrets medlemmer tirsdag 6.
september.
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  20. juni 2022 
 

Møtereferat 

 
 

Oppsummering fra fellesmøte om utviklingsavtaler  

Kunnskapsdepartementet (KD) hadde invitert styreleder, rektor eller rektor og direktør 

ved de statlige universitetene og høyskolene til et fellesmøte om utviklingsavtaler for 

universiteter og høyskoler.  

 

På møtet var det diskusjon knyttet til to konkrete problemstillinger:  

• Tema 1: Hvordan svarer institusjonenes forslag på sektormålene og behovet 

for mangfold i sektoren? Er nasjonale og regionale behov ivaretatt? 
 

• Tema 2: Hvordan kan utviklingsavtalene følge opp prioriteringene i 

langtidsplanen? Hvordan kan det synliggjøres?  

 

Innledning fra KD 

Statssekretæren innledet om utviklingsavtalenes rolle for å ta vare på differensiering og 

bidra til en mangfoldig UH-sektor framover. Den usikre økonomiske situasjonen gjør at 

budsjettene blir strammere framover, og samfunnsoppdraget må fortrinnsvis løses uten 

vekst i budsjettene. Han tok også opp den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og 

understreket at denne regjeringen ikke bruker mindre midler på FoU. Det må ryddes opp 

i tidligere overforbruk og KD arbeider sammen med Forskningsrådet med sikte på en 

myk landing. Dette dreier seg om en tidsavgrenset utfordring og regjeringen er opptatt 

av langsiktighet og vil sikre høye bevilgninger til forskning også framover. 

Statssekretæren understrekte også at utviklingsavtalene er del av regjeringens 

tillitsreform. Det er fastsatt et rammeverk og mal for avtalene, etter dialog med sektoren.  

 

KD har forventninger til at institusjoner over hele landet utvikler sine faglige og 

strategiske profiler basert på den egenarten institusjonen besitter.  

Det er behov for bredde i utdanningstilbudet samtidig som en ønsker seg internasjonalt 

ledende fagmiljøer og institusjoner som står sterkt i et internasjonalt perspektiv. 
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Side 2 

Utviklingsavtalene bør synliggjøre institusjonens faglige og strategiske profil, og 

særpreg, men må også kunne ta opp områder der institusjonene har utfordringer. 
 

Det ble avklart at KD ikke vil knytte finansiering til utviklingsavtalene. Statssekretæren 

viste til at de fleste høringsuttalelse til Hatlen-utvalgets forslag om å knytte finansiering 

til avtalene er negative. Utviklingsavtalene skal ikke være et verktøy for å skaffe 

finansiering. En slik kobling vil kunne svekke ambisjonsnivået i avtalene.  

 

Statssekretæren presenterte prioriteringene i Langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning (LTP). I planen settes det tre overordnede mål, som henger godt sammen 

med de nye sektormålene for universiteter og høyskoler: 

• Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 

• Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft  

• Høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning 

 

LTP vil videre ha seks tematiske prioriteringer: 

• Hav og kyst 

• Helse 

• Klima, miljø og energi 

• Muliggjørende og industrielle teknologier 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Tillit og fellesskap 

 

Statssekretæren oppfordret institusjonene til å tenke gjennom hvordan institusjonene 

kan bidra til målene og prioriteringene i LTP med utgangspunkt i sin egenart og profil. 

Det ble også vist til arbeidet med stortingsmelding om fremtidens kompetansebehov i 

Norge – utsynsmeldingen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere og 

anbefale strategier for hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til å dekke 

framtidige nasjonale og regionale kompetansebehov. Gruppen har frist 1. oktober.  
 

Departementet takket for at institusjonene har delt foreløpige utkast til mål eller 

målområder. Det er nyttig for departementet og for institusjonene å se hverandres utkast 

og for dialogen på dette møtet. Det er naturlig at det er forskjellig hvor mye som er levert 

på dette tidspunktet i prosessen, siden noen er midt i strategiprosesser på institusjonen. 

Departementet er opptatt av at avtalene skal være godt forankret i styrene. 

 

Tema 1: Hvordan svarer institusjonenes forslag på sektormålene og 
behovet for mangfold i sektoren? Er nasjonale og regionale behov 
ivaretatt? 

Momenter som kom fram fra institusjonene i plenum etter gruppediskusjonene: 
- Viktig at UH-lov, sektormål og LTP henger sammen. Men hvor mye 

handlingsrom blir det da for å ivareta mangfold? Summen av virkemidler skal 
spille sektoren bedre. 

- Mer autonomi for institusjonene heller enn stram styring.  
- For mye koordinering kan svekke autonomien. 
- KD bør unngå å styre samarbeid.  
- For mye styring vil være negativt for mangfold.  
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Side 3 

- UH-sektoren er mangfoldig - vi har ulik tilnærming til avtalene. Fleksibilitet er 
viktig.  

- Institusjonene bør dyrke egne profiler (spissing, profesjonsutdanning osv.) og 
ulik tilnærming til utviklingsavtaler er derfor nødvendig. 

- Institusjonene må ha gode forutsetninger for å lykkes - mangfold, egne profiler 
og infrastruktur er viktige stikkord.   

- Utviklingsavtalene må være tett på/knyttes nært til institusjonenes strategier. Vi 
skal ikke tråkke i hverandres bedd.  

- Utviklingsavtalene må være samtalegrunnlag i dialogen med KD. Institusjonene 
vil fargelegge sine avtaler forskjellig og institusjonene vil ha ulike innganger til 
strategiene. Institusjonene er litt ulikt i strategiprosessene. Strategiene tar 
utgangspunkt i sektormålene. Når utviklingsavtalene ligger tett på strategiene vil 
sektormålene svares ut. 

- Det ble reist spørsmål om målene skal profilere institusjonene eller være mer 
generiske mål. Alle støtter opp under sektormålene, men skal alle institusjonene 
dekke alle sektormålene? KD har ansvar for helhet.  

- Forholdet strategi – utviklingsavtale: Har utviklingsavtalene merverdi ut over å 
legge til rette for gode strategiprosesser? Merverdi i dialogen med eier – mer 
strategisk dialog, i tillegg til spissing av strategien og kommunikasjon med andre 
aktører. 

- Det ble uttrykt behov for bedre å forstå hvor i KDs styringshierarki 
utviklingsavtalene ligger.  

 

Signaler fra KD:   
- Institusjonenes særpreg må komme fram i avtalene (hva institusjonene ønsker). 
- Avtalene skal være verktøy i styringsdialogen for å spisse den strategiske 

dialogen i etatsstyringen.  
- Vektleggingen av de tre sektormålene kan være ulikt i avtalene, avhengig av 

institusjonenes profil. Spissing er ikke svar for alle institusjoner. 
- KD vil ha strategiske diskusjoner med styrene og ønsker ikke å bli for detaljerte i 

styringen. 
- KD ønsker dialog med den enkelte institusjonen om hva som bør gjenspeiles i 

mål og styringsparametre for den enkelte institusjonen for å treffe godt. 
Institusjonene er ulike, og det kan være ulik inngang til avtalene. 

- KD vil ikke peke på enkeltinstitusjoner som skal ha nasjonalt ansvar, men 
institusjonene kan ha mål om å ta en rolle som kan beskrives i avtalen. 

- Det er KDs utfordring å ivareta helheten og se på tvers. Denne runden gir 
mulighet til å se totalitet og hvordan avtalene i sum støtter opp under helheten.    

- Utviklingsavtalene inneholder mål og styringsparametre som skal inn i 
tildelingsbrevene, og inngår dermed i styringen av institusjonene. Rammeverket 
for utviklingsavtaler gir et overordnet svar på formålet og hvordan 
utviklingsavtalene er plassert i styringssystemet og hvordan de følges opp i den 
årlige etatsstyringen.  

- Utviklingsavtalene er en måte å forplikte departementet til institusjonenes 
ambisjoner om strategisk utvikling på, dvs. at relevante deler av strategiene kan 
inngå i avtalene.  

 

Tema 2 - Hvordan kan utviklingsavtalene følge opp prioriteringene i 
langtidsplanen? Hvordan kan det synliggjøres? 

Momenter som kom fram fra institusjonene i plenum etter gruppediskusjonene: 
- Noen har spesifikke satsingsområder, andre har mer overordnet satsing i 

utviklingsavtalene og strategier (f.eks. bærekraft). Prioriteringer kan bidra til mer 
presise utviklingsavtaler. 
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Side 4 

- Hvor mye ansvar skal den enkelte institusjon ha for de seks politiske 
prioriteringene i langtidsplanen? 

- KD må ha ansvar for helheten – KD må vurdere hvor det ev. er behov for styrket 
innsats. 

- En utfordring at noen institusjoner må prioritere områder som ikke er dekket av 
LTPs prioriteringer.  

- LTP må ikke skape like institusjoner, vi må sikre mangfold (alle institusjoner skal 
ikke arbeide med Hav og kyst). Enkelte av de små institusjonene har ikke 
fagområder innenfor de tematiske prioriteringene i LTP. Likhetskreftene er 
sterke, og LTP bidrar til likhet.  

- LTP er mulighetsrommet.  Noen uttrykte at det ville være rart om institusjonene 
ikke klarer å orientere seg i retning av LTP.  

- Noen mente at det mangler klar forståelse for hvor utviklingsavtalene plasserer 
seg i en samlet oppfølging av UH-sektoren. Utviklingsavtalene kommer inn fra 
siden – hvordan forholder utviklingsavtalene seg til andre deler av 
styringsverket? KD bør lage et prosesskart – få felles forståelse.  

- Noen etterlyste sammenfall mellom sektormål og LTP. 
- Noen mente at avtalene er mer egnet som et utviklingsinstrument heller enn et 

styringsinstrument. 

 

Signaler fra KD:   
- Utviklingsavtalene blir en sentral del av styringsdialogen og etatsstyringsmøtene 

fremover. KD går bort fra oppfølging av institusjonene på felles 
styringsparametre.  

- LTP er regjeringens politiske program og vil være styrende for departementenes 
prioriteringer framover (hvor eventuelle konkurranseutsatte midler kommer). LTP 
omfatter alle forskningsutførende sektorer.   

- Det er stor grad av samsvar mellom målene i LTP og de nye sektormålene for 
universiteter og høyskoler.  

- Institusjonene forventes å bidra til de tematiske prioriteringene i LTP ut ifra 
institusjonenes egenart og profilen til den enkelte institusjon. Det bør fremkomme 
av utviklingsavtalene hvordan institusjonene vil bidra til LTP. 

- Utviklingsavtalene er et styringsverktøy på systemnivå og et verktøy for 
langsiktig dialog mellom institusjonene og KD. Det er et utviklingsverktøy og ikke 
primært et verktøy for oppfylling av departementets krav.  
 

Avslutning 

o Fristen er 20. september for institusjonene til å levere fullstendige utkast til 
utviklingsavtaler med mål og styringsparametre, og i et slikt format at det kan inngå i 
tildelingsbrevet.  

o Departementet legger rammeverket med malen1 for avtalene til grunn for den videre 
dialogen, samt de signalene som er gitt i dag. 

o Departementet vil legge vekt på at målene og styringsparametrene er tydelige og 
kan følges opp gjennom rapportering og dialog.  

o Dersom institusjonene ønsker dialog om utkastet som allerede er levert, eller i 
forkant av fristen 20. september, oppfordres de til å ta kontakt.  

 

 
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/ce7184cc34cb49e6b4c4bf7b4e09962b/vedlegg-rammeverk-for-
utviklingsavtaler-2037558.pdf 
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Utviklingsavtale 2023 - 2026 
 
For 2023 gjelder følgende overordnede og langsiktige sektormål for universiteter og høyskoler:  

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 
2. Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon 
3. God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet 

Målene og styringsparameterne i utviklingsavtalene beskriver den enkelte institusjonens strategiske 
prioriteringer for å bidra til at de nasjonale sektormålene og prioriteringene i langtidsplanen nås. 
Utviklingsavtalen er et verktøy i styringsdialogen, og skal bidra til å utvikle institusjonene og 
sektoren.  

Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydelige 
institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Differensiert styring gjennom utviklingsavtalene skal 
tilrettelegge for at institusjonene kan ivareta sitt samfunnsoppdrag og svare på nasjonale, regionale 
og lokale behov.  

Utviklingsavtalene er fastsatt i samhandling med den enkelte institusjon i tråd med rammeverket for 
utviklingsavtalene. Utviklingsavtalene reforhandles i utgangspunktet hvert fjerde år, men 
departementet åpner for eventuell revisjon av avtalene etter to år ved særlige behov.  

 
Utviklingsavtale for AHO 2023 – 2026 
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende akademisk institusjon, kjennetegnet av 
førsteklasses forskning og utdanning innen arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. 
AHO gir form til morgendagens grønne skifte og skal være førstevalget for studenter, ansatte og 
samarbeidspartnere. Med vår evne til å forestille oss alternative fremtider, skal vi bidra til å løse 
samtidens store utfordringer. 
  
AHO skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap, som bidrar til å håndtere samtidens og 
fremtidens største utfordringer. Klimaendringer, biologisk mangfold, migrasjon, digitalisering, 
urbanisering og demokratisk utvikling står sentralt. Vi har kompetanse og metoder som gjør oss godt 
rustet til å ta et større ansvar i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. 
 
 
Mål 1: Formidling og samfunnsrelevans 
 
AHO skal sette agenda ved å ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre 
profesjoner og innen akademia. AHO skal fremme arkitektur-, design- og landskapsarkitekturfagenes 
posisjon. Vi skal engasjere oss i fagdebatter, og forvalte rollen som en uavhengig og kritisk aktør. 
AHO skal bidra til gode veivalg for et bærekraftig og inkluderende samfunn. Formidling skjer 
gjennom prosjektenes visualisering av nye muligheter, kronikker og utstillinger, samt et levende, 
åpent og inviterende campus. Gjennom en god formidling av AHOs aktivitet skal vi synliggjøre 
relevansen av den kompetansen og kunnskapen som AHO bidrar med. Målgruppen er allmennheten, 
beslutningstagere og samarbeidspartnere.  
 
Styringsparametere: 

Utviklingsavtale 2023 - 2026 

For 2023 gjelder følgende overordnede og langsiktige sektormål for universiteter og høyskoler: 

l. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon 

3. God tilgang t i l  utdanning og kompetanse i hele landet 

Målene og styringsparameterne i utviklingsavtalene beskriver den enkelte institusjonens strategiske 

prioriteringer for å bidra t i l  at de nasjonale sektormålene og prioriteringene i langtidsplanen nås. 

Utviklingsavtalen er et verktøy i styringsdialogen, og skal bidra t i l  å utvikle institusjonene og 

sektoren. 

Utviklingsavtalene har som formål å bidra t i l  høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydelige 

institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Differensiert styring gjennom utviklingsavtalene skal 

tilrettelegge for at institusjonene kan ivareta sitt samfunnsoppdrag og svare på nasjonale, regionale 

og lokale behov. 

Utviklingsavtalene er fastsatt i samhandling med den enkelte institusjon i tråd med rammeverket for 

utviklingsavtalene. Utviklingsavtalene reforhandles i utgangspunktet hvert fjerde år, men 

departementet åpner for eventuell revisjon av avtalene etter to år ved særlige behov. 

Utviklingsavtale for AHO 2023 - 2026 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende akademisk institusjon, kjennetegnet av 

førsteklasses forskning og utdanning innen arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. 
AHO gir form ti l  morgendagens grønne skifte og skal være førstevalget for studenter, ansatte og 

samarbeidspartnere. Med vår evne t i l  å forestille oss alternative fremtider, skal vi bidra t i l  å løse 
samtidens store utfordringer. 

AHO skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap, som bidrar t i l  å håndtere samtidens og 
fremtidens største utfordringer. Klimaendringer, biologisk mangfold, migrasjon, digitalisering, 

urbanisering og demokratisk utvikling står sentralt. Vi har kompetanse og metoder som gjør oss godt 
rustet t i l  å ta et større ansvar i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. 

Mål  1: Formidling og samfunnsrelevans 

AHO skal sette agenda ved å ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre 
profesjoner og innen akademia. AHO skal fremme arkitektur-, design- og landskapsarkitekturfagenes 
posisjon. Vi skal engasjere oss i fagdebatter, og forvalte rollen som en uavhengig og kritisk aktør. 

AHO skal bidra t i l  gode veivalg for et bærekraftig og inkluderende samfunn. Formidling skjer 
gjennom prosjektenes visualisering av nye muligheter, kronikker og utstillinger, samt et levende, 

åpent og inviterende campus. Gjennom en god formidling av AHOs aktivitet skal vi synliggjøre 
relevansen av den kompetansen og kunnskapen som AHO bidrar med. Målgruppen er allmennheten, 
beslutningstagere og samarbeidspartnere. 

Styri n gs pa ra m etere: 
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1. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale 
utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til 
aktuelle problemstillinger og planprosesser i samarbeid med eksterne aktører.  

2. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar til kunnskap og 
løsninger for et bærekraftig samfunn.  

3. Synlighet for allmennheten: øke antall utstillinger og øke deltakelse i samfunnsdebatten 
gjennom medier og paneldebatter, på analoge og digitale plattformer.  

4. AHO skal øke sin synlighet i bybildet, gjennom visuelle prosjekter utenfor campus. 
 
 
Mål 2: Forskning og fagutvikling 
 
Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved sin metodologiske bredde av eksperimentelle og 
systematiske tilnærminger. Både læring, forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en 
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, og vi skal påse at kreative prosesser, historisk 
forankring og innovativ design- og arkitekturtenkning står sentralt. AHO skal finne passende måter å 
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk, 
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer 
ut av våre fag. Gjennom vår iboende tverrfaglighet skal vi opprettholde vår posisjon som attraktiv 
samarbeidspartner. Samtidig skal vi lede nye forskningsinitiativ som bidrar til å løse komplekse 
samfunnsutfordringer.  
 
Styringsparametere: 

5. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk) 
kunnskapsproduksjon. Dette skal i løpet av perioden evalueres av eksterne fageksperter.  

6. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVIs forskningsparameterne, som 
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler. 

7. AHO skal fremme faglige aktiviteter som bidrar til å styrke AHOs egenart, spesielt rettet mot 
skolens tette kobling mellom forskning og undervisning, og konkrete bærekrafts relaterte 
problemer i offentlig og privat sektor. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, 
masterkurs og ekstern samarbeidspartner.  

8. AHO skal videreutvikle strategiske forskningssamarbeid som bidrar til å styrke kvaliteten og 
posisjonen til skolens kjerneaktiviteter. Dette måles gjennom antall felles 
forskningssøknader.  

9. AHO skal være aktive i nasjonale og internasjonale forskningspolitiske utvalg og 
referansegrupper. Dette måles gjennom deltakelse.  

l. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale 

utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til 
aktuelle problemstillinger og planprosesser i samarbeid med eksterne aktører. 

2. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar t i l  kunnskap og 
løsninger for et bærekraftig samfunn. 

3. Synlighet for allmennheten: øke antall utstillinger og øke deltakelse i samfunnsdebatten 
gjennom medier og paneldebatter, på analoge og digitale plattformer. 

4. AHO skal øke sin synlighet i bybildet, gjennom visuelle prosjekter utenfor campus. 

Mål 2: Forskning og fagutvikling 

Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved sin metodologiske bredde av eksperimentelle og 
systematiske tilnærminger. Både læring, forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en 

eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, og vi skal påse at kreative prosesser, historisk 
forankring og innovativ design- og arkitekturtenkning står sentralt. AHO skal finne passende måter å 

dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk, 
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer 
ut av våre fag. Gjennom vår iboende tverrfaglighet skal vi opprettholde vår posisjon som attraktiv 

samarbeidspartner. Samtidig skal vi lede nye forskningsinitiativ som bidrar t i l  å løse komplekse 
samfunnsutfordringer. 

Styri n gs pa ra m etere: 
5. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk) 

kunnskapsproduksjon. Dette skal i løpet av perioden evalueres av eksterne fageksperter. 
6. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVls forskningsparameterne, som 

publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler. 

7. AHO skal fremme faglige aktiviteter som bidrar t i l  å styrke AHOs egenart, spesielt rettet mot 
skolens tette kobling mellom forskning og undervisning, og konkrete bærekrafts relaterte 
problemer i offentlig og privat sektor. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, 

masterkurs og ekstern samarbeidspartner. 
8. AHO skal videreutvikle strategiske forskningssamarbeid som bidrar t i l  å styrke kvaliteten og 

posisjonen t i l  skolens kjerneaktiviteter. Dette måles gjennom antall felles 
forskningssøknader. 

9. AHO skal være aktive i nasjonale og internasjonale forskningspolitiske utvalg og 

referansegrupper. Dette måles gjennom deltakelse. 
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Utviklingsavtale 2023-2026  
  
Mål 1 – Utdanning 
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studentenes læring og et 
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.  
  
AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene til å bidra 
til å skape et bærekraftig samfunn. Studentene skal utvikle en eksperimenterende og selvstendig 
holdning til fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal gjennomføres ved å styrke og videreutvikle 
et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom studio- og prosjektbasert undervisning og et 
utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO skal være et godt sted å lære. 
 
Styringsparametere  

1. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar til kunnskap og 
løsninger for et bærekraftig samfunn.    

2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling 
og internasjonale samarbeid  

3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske 
kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning 
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.  

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret  
  

  
  
Mål 2 – Forskning og fagutvikling   
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfaglig forskning og kunnskapsproduksjon. 
  
Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av eksperimentelle og 
systematiske tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning sine tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en 
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ 
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og 
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å 
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk, 
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer 
ut av AHO sine fag.  
  
Styringsparametere  

5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning, 
med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis 
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både til strategiske og 
personalpolitiske tiltak.   

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk) 
kunnskapsutvikling og -produksjon. I løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og 
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling som faller utenfor de 
tradisjonelle forskningsparameterne, for å sikre et høyt internasjonalt nivå. 

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVIs forskningsparameterne, som 
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.    

   
  
  

Utviklingsavtale 2023-2026

Mål 1 - Utdanning
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studenteneslæring og et
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.

AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene ti l å bidra
ti l å skape et bærekraftig samfunn. Studentene skal utvikle en eksperimenterende og selvstendig
holdning ti l fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal gjennomføres ved å styrke og videreutvikle
et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom studio- og prosjektbasert undervisning og et
utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO skal være et godt sted å lære.

Styringsparametere
l. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar t i l kunnskap og

løsninger for et bærekraftig samfunn.
2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling

og internasjonale samarbeid
3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske

kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret

Mål 2 - Forskning ogfagutvikling
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfagligforskning og kunnskapsproduksjon.

Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av eksperimentelle og
systematiske tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning sine tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk,
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer
ut av AHO sine fag.

Styringsparametere
5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning,

med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både ti l strategiske og
personalpolitiske tiltak.

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk)
kunnskapsutvikling og -produksjon. l løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling som faller utenfor de
tradisjonelle forskningsparameterne, for å sikre et høyt internasjonalt nivå.

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVls forskningsparameterne, som
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.
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Mål 3 - Formidling og samfunnsrelevans  
AHO skal synliggjøre kunnskap som bidrar til å håndtere samtidens og fremtidens utfordringer.   
  
AHO vil ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre profesjoner og innen 
akademia. AHO skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og 
synliggjøre relevansen av den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med. 
  
Styringsparametere:  

8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale 
utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til 
aktuelle problemstillinger og planprosesser i samarbeid med eksterne aktører.    

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og 
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, masterkurs 
og eksterne samarbeidspartner.  

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom 
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av 
markedspotensialet, erfaringer fra pilot innen etterutdanning og samarbeid på området. 

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av 
omdømmeundersøkelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.  
  

  
  

Mål 3- Formidling og samfunnsrelevans
AHO skal synliggjøre kunnskap som bidrar til å håndtere samtidensogfremtidensutfordringer.

AHO vil ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre profesjoner og innen
akademia. AHO skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og
synliggjøre relevansen av den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med.

Styringsparametere:
8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale

utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til
aktuelle problemstillinger og planprosesser i samarbeid med eksterne aktører.

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, masterkurs
og eksterne samarbeidspartner.

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av
markedspotensialet, erfaringer fra pilot innen etterutdanning og samarbeid på området.

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av
omdommeunderskelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.
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Utviklingsavtale 2023-2026  
  
Mål 1 – Utdanning 
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studentenes læring og et 
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.  
  
AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene til å bidra 
til å skape et bærekraftig samfunn, gjennom innovasjon og samskaping. Studentene skal utvikle en 
kreativ, eksperimenterende og selvstendig holdning til fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal 
gjennomføres ved å styrke og videreutvikle et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom 
studio- og prosjektbasert undervisning og et utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO 
skal systematisk videreutvikle studentens læringsmiljø for å sikre trivsel og god læring. AHO skal 
være et godt sted å lære. 
 
Styringsparametere  

1. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar til kunnskap og 
løsninger for et bærekraftig samfunn.    

2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling 
og internasjonale samarbeid  

3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske 
kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning 
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.  

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret  
  

  
  
Mål 2 – Forskning og fagutvikling   
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfaglig forskning og kunnskapsproduksjon. 
  
Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av utforskende eksperimentelle 
og systematiske tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning sine tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en 
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ 
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og 
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å 
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk, 
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer 
ut av AHO sine fag.  
  
Styringsparametere  

5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning, 
med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis 
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både til strategiske og 
personalpolitiske tiltak.   

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk) 
kunnskapsutvikling og -produksjon. I løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og 
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling som faller utenforutover de 
tradisjonelle forskningsparameterne, for å sikre et høyt internasjonalt nivå og relevans. 

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVIs forskningsparametereerne, som 
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.    

   

Utviklingsavtale 2023-2026

Mål 1 - Utdanning
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studenteneslæring oget
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.

AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene ti l å bidra
ti l å skape et bærekraftig samfunn, gjennom innovasjon og samskaping. Studentene skal utvikle en
kreativ, eksperimenterende og selvstendig holdning ti l fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal
gjennomføres ved å styrke og videreutvikle et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom
studio- og prosjektbasert undervisning og et utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO
skal systematisk videreutvikle studentens læringsmiljø for å sikre trivsel og god læring. /\1=10 skal
være et godt sted å lære.

Styringsparametere
l. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar t i l kunnskap og

løsninger for et bærekraftig samfunn.
2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling

og internasjonale samarbeid
3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske

kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret

Mål 2 - Forskningogfagutvikling
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfagligforskning og kunnskapsproduksjon.

Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av utforskende eksperimentelle
og systematiske tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning sine tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk,
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer
ut av AHO sine fag.

Styringsparametere
5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning,

med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både ti l strategiske og
personalpolitiske tiltak.

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk)
kunnskapsutvikling og -produksjon. l løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling som faller utenfarutover de
tradisjonelle forskningsparameterne, for å sikre-et-høyt internasjonalt nivå og relevans.

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVls forskningsparametereeme, som
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.
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Mål 3 - Formidling og samfunnsrelevans  
AHO skal synliggjøre kunnskap og løsninger som bidrar til å håndtere samtidens og fremtidens 
utfordringer.   
  
AHO skal utvikle og gi form til løsninger for omstilling til et bærekraftig samfunn. AHO vil ta en 
tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre sine profesjoner og innen akademia. 
AHO skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og synliggjøre 
relevansen av den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med.  
  
Styringsparametere:  

8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale 
utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til 
aktuelle samfunnsutfordringerproblemstillinger og prosesserplanprosesser i samarbeid med 
eksterne aktører.    

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og 
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, 
utdanningmasterkurs og eksterne samarbeidspartner.  

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom 
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av 
markedspotensialet, erfaringer fra pilot med organisasjonsintern innen etvidereterutdanning 
og samarbeid på området. 

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av 
omdømmeundersøkelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.  
  

  
  

Mål 3 - Formidling ogsamfunnsrelevans
AHO skal synliggjøre kunnskap og løsninger som bidrar til å håndtere samtidensogfremtidens
utfordringer.

AHO skal utvikle og gi form ti l løsninger for omstilling ti l et bærekraftig samfunn. AHO vil ta en
tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre-sine profesjoner og innen akademia.
AHO skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og synliggjøre
relevansen av den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med.

Styringsparametere:
8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale

utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til
aktuelle samfunnsutfordringerproblemstillinger og prosesserplanprosesser i samarbeid med
eksterne aktører.

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning,
utdanningmasterkurs og eksterne samarbeidspartner.

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av
markedspotensialet, erfaringer fra pilot med organisasjonsintern innen etvideretef-utdanning
og samarbeid på området.

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av
omdømmeundersøkelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.
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Utviklingsavtale 2023-2026  
  
Mål 1 – Utdanning 
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studentenes læring og et 
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.  
  
AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene til å bidra 
til å skape et bærekraftig samfunn, gjennom innovasjon og samskaping. Studentene skal utvikle en 
kreativ, eksperimenterende og selvstendig holdning til fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal 
gjennomføres ved å styrke og videreutvikle et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom 
studio- og prosjektbasert undervisning og et utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO 
skal systematisk videreutvikle studentens læringsmiljø for å sikre trivsel og god læring.  
 
Styringsparametere  

1. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar til kunnskap og 
løsninger for et bærekraftig samfunn.    

2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling 
og internasjonale samarbeid  

3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske 
kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning 
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.  

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret  
  

  
  
Mål 2 – Forskning og fagutvikling   
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfaglig forskning og kunnskapsproduksjon. 
  
Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av utforskende  og systematiske 
tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning sine 
tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en 
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ 
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og 
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å 
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk, 
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer 
ut av AHO sine fag.  
  
Styringsparametere  

5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning, 
med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis 
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både til strategiske og 
personalpolitiske tiltak.   

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk) 
kunnskapsutvikling og -produksjon. I løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og 
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling utover de tradisjonelle 
forskningsparameterne, for å sikrehøyt internasjonalt nivå og relevans. 

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVIs forskningsparametere, som 
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.    

   
  

Utviklingsavtale 2023-2026

Mål 1 - Utdanning
AHO skal tilby samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet der studenteneslæring oget
inkluderende læringsmiljø står i sentrum.

AHO skal gjennom utdanningsprogrammer av høy internasjonal kvalitet ruste studentene ti l å bidra
ti l å skape et bærekraftig samfunn, gjennom innovasjon og samskaping. Studentene skal utvikle en
kreativ, eksperimenterende og selvstendig holdning ti l fagene og samfunnsutfordringene. Dette skal
gjennomføres ved å styrke og videreutvikle et tett samarbeid mellom student og lærer, gjennom
studio- og prosjektbasert undervisning og et utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. AHO
skal systematisk videreutvikle studentens læringsmiljø for å sikre trivsel og god læring.

Styringsparametere
l. AHO skal systematisk videreutvikle curriculum og læringsmål slik at de bidrar t i l kunnskap og

løsninger for et bærekraftig samfunn.
2. AHO skal opprettholde en høy grad av internasjonalisering, målt gjennom inn- og utveksling

og internasjonale samarbeid
3. AHO skal videreutvikle den pedagogiske plattformen og styrke undervisernes pedagogiske

kompetanse. Dette måles gjennom gjennomført pedagogisk utdanning, meritteringsordning
for undervisning og dokumentert kvalitetsutvikling.

4. AHO skal ha tilfredse studenter, målt gjennom studiebarometeret

Mål 2 - Forskningogfagutvikling
AHO skal styrke og videreutvikle arkitektur- og designfagligforskning og kunnskapsproduksjon.

Forskningsmiljøet ved AHO kjennetegnes ved metodologisk bredde av utforskende og systematiske
tilnærminger, og tangerer i dag flere av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning sine
tematiske prioriteringer. Forskning og utvikling skjer gjennom et tett samspill i en
eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ
design- og arkitekturtenkning står sentralt. Gjennom arbeid med konkrete problemstillinger og
aktører sikrer AHO at forskningen har relevans og påvirkningskraft. AHO skal finne passende måter å
dokumentere sin kunnskapsproduksjon på, dette omfatter vitenskapelige publikasjoner, verk,
prototyper og utstillinger. AHO skal utvikle begrepsbruken og forskningsmetodologien som springer
ut av AHO sine fag.

Styringsparametere
5. AHO skal gjennomføre en analyse av forholdet mellom forskningsresultater og bemanning,

med fokus på forholdet mellom heltids- og deltidsstillinger og ansatte på henholdsvis
kunstnerisk og akademisk grunnlag. Analysen skal benyttes både ti l strategiske og
personalpolitiske tiltak.

6. AHO skal løfte, utforske og systematisere arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk)
kunnskapsutvikling og -produksjon. l løpet av perioden skal AHO utvikle et rammeverk og
parametere for vurdering av forskning og kunnskapsutvikling utover de tradisjonelle
forskningsparameterne, for å sikrehøyt internasjonalt nivå og relevans.

7. AHO skal øke sin forskningsproduksjon innenfor NVls forskningsparametere, som
publikasjonspoeng og eksterne forskningsmidler.
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Mål 3 - Formidling og samfunnsrelevans  
AHO skal synliggjøre kunnskap og løsninger som bidrar til å håndtere samtidens og fremtidens 
utfordringer.   
  
AHO skal utvikle og gi form til løsninger for omstilling til et bærekraftig samfunn. AHO vil ta en 
tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for sine profesjoner og innen akademia. AHO 
skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og synliggjøre relevansen av 
den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med.  
  
Styringsparametere:  

8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale 
utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til 
aktuelle samfunnsutfordringer og prosesser i samarbeid med eksterne aktører.    

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og 
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, utdanning 
og eksterne samarbeidspartner.  

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom 
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av 
markedspotensialet, erfaringer fra pilot med organisasjonsintern videreutdanning og 
samarbeid på området. 

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av 
omdømmeundersøkelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.  
  

  
  

Mål 3 - Formidling ogsamfunnsrelevans
AHO skal synliggjøre kunnskap og løsninger som bidrar til å håndtere samtidensogfremtidens
utfordringer.

AHO skal utvikle og gi form ti l løsninger for omstilling ti l et bærekraftig samfunn. AHO vil ta en
tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for sine profesjoner og innen akademia. AHO
skal fremme arkitektur-, design og landskapsarkitekturfagenes posisjon og synliggjøre relevansen av
den kompetanse og kunnskap som AHO bidrar med.

Styringsparametere:
8. AHO skal systematisk synliggjøre ansatte og studenters deltagelse i lokale og nasjonale

utviklingsprosjekter. Dette måles ved forsknings- og studentprosjekter som er knyttet til
aktuelle samfunnsutfordringer og prosesser i samarbeid med eksterne aktører.

9. AHO skal styrke sin egenart og den tette koblingen mellom forskning, undervisning, og
samfunnsrelevante utfordringer. Dette måles gjennom kobling mellom forskning, utdanning
og eksterne samarbeidspartner.

10. AHO skal videreutvikle sin etter- og videreutdanningsportefølje. Dette måles gjennom
aktivitet på området og gjennom etablering av en plattform basert på analyser av
markedspotensialet, erfaringer fra pilot med organisasjonsintern videreutdanning og
samarbeid på området.

11. AHO skal styrke sin synlighet blant allmenheten, målt gjennom en gjentakelse av
omdømmeundersøkelsen (2022) i slutten av avtaleperioden.
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 63/22 Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for 
forskning 
 

 
    

 
Styret vedtok i oktober 2020 (sak 60/20) å opprette stillinger som prorektor for utdanning og viserektor for 
forskning.  
 
Stillingene utlyses nå som åremål for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse.  
 
Utlysningstekstene er utformet i henhold til funksjonsbeskrivelsene, vedtatt i styremøtet juni 2021 (sak 43/21). 
 
Stillingene utlyses internt, og søker må være ansatt i en 100 % førsteamanuensis eller professorstilling ved 
AHO. Funksjonene er normert til 60% stilling hvorav 20% hentes fra grunnstillingens administrasjonstid. Det gis 
et funksjonstillegg i perioden. 
 
Stillingene ansettes av styret etter en innstilling fra et innstillingsutvalg. I henhold til personalreglementet skal 
det bestå av nærmeste leder, representant fra henholdsvis faglig og administrativt ansatte, fra styret og 
studentene.  
 
Det fremmes forslag om at innstillingsutvalg for prorektor for utdanning består av rektor Irene Lønne, 
instituttleder Rachel Troye, styremedlem Anna Røtnes, seksjonssjef Ulrika Herlofsen og studentrepresentant 
oppnevnt av SAHO. 
 
Det fremmes forslag om at innstillingsutvalg for viserektor for forskning består av rektor Irene Lønne, 
instituttleder Ana Betancour, styremedlem Einar Sneve Martiniussen, fagansvarlig for forskning Reier Møll 
Schoder og studentrepresentant oppnevnt av SAHO. 
 
SAHO bes om å oppnevne sine to studentrepresentanter i god tid før utlysningsfristen. 
 
Ansettelsen i stillingene skjer i styremøte i desember. 
 
Rektor ønsker å diskutere stedfortrederfunksjoner og delegasjon, samt hvorvidt begge stillinger bør ha 
prorektor som tittel. Det vil komme en innstilling til styret om dette i løpet av høsten. Dette vil kunne få 
innvirkning på de utlyste stillingene. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar utlysningstekstene. 
 
Styret vedtar at innstillingsutvalg for prorektor for utdanning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Rachel 
Troye, styremedlem Anna Røtnes, seksjonssjef Ulrika Herlofsen og studentrepresentant oppnevnt av SAHO 
 
Styret vedtar at innstillingsutvalg for viserektor for forskning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Ana 
Betancour, styremedlem Einar Sneve Martiniussen, fagansvarlig for forskning Reier Møll Schoder og 
studentrepresentant oppnevnt av SAHO. 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 22/00634-1  
Vedlegg:  Intern utlysning - prorektor utdanning 

Intern utlysning - viserektor forskning 

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 63/22 Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for
forskning

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

07.09.2022
Randi Stene
22/00634-1
Intern utlysning - prorektor utdanning
Intern utlysning - viserektor forskning

Styret vedtok i oktober 2020 (sak 60/20) å opprette stillinger som prorektor for utdanning og viserektor for
forskning.

Stillingene utlyses nå som åremål for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse.

Utlysningstekstene er utformet i henhold ti l funksjonsbeskrivelsene, vedtatt i styremøtet juni 2021 (sak 43/21).

Stillingene utlyses internt, og søker må være ansatt i en 100 % førsteamanuensis eller professorstilling ved
AHO. Funksjonene er normert til 60% stilling hvorav 20% hentes fra grunnstillingens administrasjonstid. Det gis
et funksjonstillegg i perioden.

Stillingene ansettes av styret etter en innstilling fra et innstillingsutvalg. I henhold til personalreglementet skal
det bestå av nærmeste leder, representant fra henholdsvis faglig og administrativt ansatte, fra styret og
studentene.

Det fremmes forslag om at innstillingsutvalg for prorektor for utdanning består av rektor Irene Lønne,
instituttleder Rachel Troye, styremedlem Anna Rtnes, seksjonssjef Ulrika Herlofsen og studentrepresentant
oppnevnt av SAHO.

Det fremmes forslag om at innstillingsutvalg for viserektor for forskning består av rektor Irene Lønne,
instituttleder Ana Betancour, styremedlem Einar Sneve Martiniussen, fagansvarlig for forskning Reier Møll
Schader og studentrepresentant oppnevnt av SAHO.

SAHO bes om å oppnevne sine to studentrepresentanter i god tid før utlysningsfristen.

Ansettelsen i stillingene skjer i styremøte i desember.

Rektor ønsker å diskutere stedfortrederfunksjoner og delegasjon, samt hvorvidt begge stillinger bør ha
prorektor som tittel. Det vil komme en innstilling ti l styret om dette i løpet av høsten. Dette vil kunne få
innvirkning på de utlyste stillingene.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar utlysningstekstene.

Styret vedtar at innstillingsutvalg for prorektor for utdanning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Rachel
Troye, styremedlem Anna Rtnes , seksjonssjef Ulrika Herlofsen og studentrepresentant oppnevnt av SAHO

Styret vedtar at innstillingsutvalg for viserektor for forskning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Ana
Betancour, styremedlem Einar Sneve Martiniussen, fagansvarlig for forskning Reier Møll Schader og
studentrepresentant oppnevnt av SAHO.
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Rektor får delegert myndighet til å utnevne nytt medlem ved behov. og at rektor selv kan utpeke en vara 
dersom et medlem må trekkes seg. 
 

Rektor får delegert myndighet t i l å utnevne nytt medlem ved behov. og at rektor selv kan utpeke en vara
dersom et medlem må trekkes seg.

07.09.2022 / Vedtakssaker Sak 63/22 AHO AHOs styre møte 2



63/22 Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for forskning - 22/00634-1 Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for forskning : Intern utlysning - prorektor utdanning

Intern utlysning – Prorektor for utdanning 

 

AHO søker prorektor for utdanning i perioden 01.01.23 – 31.12.2026. 

Om stillingen 

Prorektor for utdanning er rektors stedfortredende talsperson, stedfortreder i fagsaker og 
representasjon.  

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe. 

Stillingen er normert til 60 % hvorav 20 % hentes fra stillingens administrasjonstid. Det gis et 
funksjonstillegg i perioden. 

 

Oppgaver 

Hovedoppgaver er å sikre en god faglig ledelse, utvikling og koordinering av den samlede 
utdanningsvirksomheten. Prorektor skal i samarbeid med øvrig faglig ledelse arbeide for at AHO har 
en relevant og helhetlig utdanningsportefølje av høy kvalitet, som er basert på forskning og 
kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Prorektor har et særlig ansvar for å følge opp nasjonale og institusjonelle strategier og 
handlingsplaner for utdanningsområdet. Prorektor skal fremme innovative utdanninger og arbeide 
for å utvikle og vedlikeholde fremragende utdanningsmiljøer og har det overordnede ansvaret for 
kvalitetssikring og -utvikling av utdanning. 
 
For mer spesifikk beskrivelse av oppgaver se funksjonsbeskrivelse. 
 

Kompetansekrav 

Den som søker må være ansatt i en åremål/fast 100 % stilling som førsteamanuensis eller professor 
ved AHO.  
 
Prorektor for utdanning må ha, eller kunne opparbeide seg legitimitet i organisasjonen, og kunne 
vise til et godt nettverk innenfor utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. 
 
Prorektor for utdanning må demonstrere gode samarbeidsevner og lederegenskaper, kunne jobbe 
systematisk og strategisk, og ha evne til å bygge relasjoner internt og eksternt. 
 

Generell informasjon 

Stillingen ansettes av styret etter en innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av rektor for en periode 
på 4 år, med mulighet for forlengelse. 

Ansettelsen i stillingen skjer i styremøte i desember. 

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Irene Alma Lønne. 

 

Intern utlysning - Prorektor for utdanning

AHO søker prorektor for utdanning i perioden 01.01.23 - 31.12.2026.

Om stillingen

Prorektor for utdanning er rektors stedfortredende talsperson, stedfortreder i fagsaker og
representasjon.

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe.

Stillingen er normert t i l 60 % hvorav 20 % hentes fra stillingens administrasjonstid. Det gis et
funksjonstillegg i perioden.

Oppgaver

Hovedoppgaver er å sikre en god faglig ledelse, utvikling og koordinering av den samlede
utdanningsvirksomheten. Prorektor skal i samarbeid med øvrig faglig ledelse arbeide for at AHO har
en relevant og helhetlig utdanningsportefølje av høy kvalitet, som er basert på forskning og
kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prorektor har et særlig ansvar for å følge opp nasjonale og institusjonelle strategier og
handlingsplaner for utdanningsområdet. Prorektor skal fremme innovative utdanninger og arbeide
for å utvikle og vedlikeholde fremragende utdanningsmiljøer og har det overordnede ansvaret for
kvalitetssikring og -utvikling av utdanning.

For mer spesifikk beskrivelse av oppgaver se funksjonsbeskrivelse.

Kompetansekrav

Den som søker må være ansatt i en åremål/fast 100 % stilling som førsteamanuensis eller professor
ved AHO.

Prorektor for utdanning må ha, eller kunne opparbeide seg legitimitet i organisasjonen, og kunne
vise ti l et godt nettverk innenfor utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Prorektor for utdanning må demonstrere gode samarbeidsevner og lederegenskaper, kunne jobbe
systematisk og strategisk, og ha evne ti l å bygge relasjoner internt og eksternt.

Generell informasjon

Stillingen ansettes av styret etter en innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av rektor for en periode
på 4 år, med mulighet for forlengelse.

Ansettelsen i stillingen skjer i styremøte i desember.

Spørsmål om stillingene kan rettes ti l rektor Irene Alma Lønne.
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Søknadsfrist : 1. november 2022 

Søknad på stilling gjøres på JobbNorge 

 

Søknadsfrist: l. november 2022

Søknad på stilling gjørespå JobbNorge
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Intern utlysning – Viserektor for forskning 

AHO søker viserektor for forskning i perioden 01.01.23 – 31.12.2026. 

 

Om stillingen 

Viserektor for forskning rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe. 

Stillingen er normert til 60 % hvorav 20 % hentes fra stillingens administrasjonstid. Det gis et 
funksjonstillegg i perioden. 

 

Oppgaver 

Viserektor for forskning har på vegne av rektor faglig og administrativt ansvar for å lede, 
videreutvikle og implementere AHOs strategi og ambisjoner for forskning, innovasjon og kunstnerisk 
utvikling.  
 
Viserektor for forskning skal bistå rektor i å styrke AHOs omdømme og forskningsprofil samt arbeide 
strategisk med de nasjonale rammebetingelsene for publisering og forskningsfinansiering.  
 
For mer spesifikk beskrivelse av oppgaver se funksjonsbeskrivelse. 
 

Kompetansekrav 

Den som søker må være ansatt i en åremål/fast 100 % stilling som førsteamanuensis eller professor 
ved AHO og stillingen krever doktorgrad innen relevant felt. 
 
Viserektor for forskning må demonstrere gode samarbeidsevner, ledererfaring og lederegenskaper, 
kunne jobbe systematisk og strategisk, og ha evne til å bygge relasjoner internt og eksternt. 
 
Viserektor for forskning må ha, eller kunne opparbeide seg legitimitet i organisasjonen. 
 
 
Generell informasjon 

Stillingen ansettes av styre etter en innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av rektor for en periode 
på 4 år, med mulighet for forlengelse. 
 
Ansettelsen i stillingen skjer i styremøte i desember. 
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Irene Alma Lønne. 
 
Søknadsfrist: 1. november 2022 
 
Søknad på stilling gjøres på JobbNorge 

 

Intern utlysning - Viserektor for forskning

AHO søker viserektor for forskning i perioden 01.01.23 - 31.12.2026.

Om stillingen

Viserektor for forskning rapporterer t i l rektor og er en del av rektors ledergruppe.

Stillingen er normert t i l 60 % hvorav 20 % hentes fra stillingens administrasjonstid. Det gis et
funksjonstillegg i perioden.

Oppgaver

Viserektor for forskning har på vegne av rektor faglig og administrativt ansvar for å lede,
videreutvikle og implementere AHOs strategi og ambisjoner for forskning, innovasjon og kunstnerisk
utvikling.

Viserektor for forskning skal bistå rektor i å styrke AHOs omdømme og forskningsprofil samt arbeide
strategisk med de nasjonale rammebetingelsene for publisering og forskningsfinansiering.

For mer spesifikk beskrivelse av oppgaver se funksjonsbeskrivelse.

Kompetansekrav

Den som søker må være ansatt i en åremål/fast 100 % stilling som førsteamanuensis eller professor
ved AHO og stillingen krever doktorgrad innen relevant felt.

Viserektor for forskning må demonstrere gode samarbeidsevner, ledererfaring og lederegenskaper,
kunne jobbe systematisk og strategisk, og ha evne ti l å bygge relasjoner internt og eksternt.

Viserektor for forskning må ha, eller kunne opparbeide seg legitimitet i organisasjonen.

Generell informasjon

Stillingen ansettes av styre etter en innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av rektor for en periode
på 4 år, med mulighet for forlengelse.

Ansettelsen i stillingen skjer i styremøte i desember.

Spørsmål om stillingene kan rettes ti l rektor Irene Alma Lønne.

Søknadsfrist: l. november 2022

Søknad på stilling gjørespå JobbNorge
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 64/22 Ny handlingsplan for likestilling og 
mangfold 2022-2024, ved AHO 
 

 
    

 
I det siste ledermøtet før sommeren bestemte ledergruppen at viserektor for forskning Lise Amy 
Hansen skal lede utvalget for likestilling og mangfold. 
 
I Norge er alle offentlige virksomheter ved lov påbudt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold. Fra 
2022 har Forskningsrådet og Europakommisjonen i tillegg innført nye krav til utformingen av 
handlingsplaner for likestilling og mangfold, hvor institusjonene som tildeles forskningsmidler nå må 
oppfylle fire obligatoriske krav («building blocks»): 
 

1. Handlingsplanen skal være vedtatt av ledelsen og offentlig tilgjengelig. 
2. Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet  

med likestilling. 
3. Handlingsplanen skal inkludere informasjon om organisering av datainnsamling og hvordan 

arbeidet skal følges opp og kontrolleres. 
4. Arbeidet for likestilling skal støttes av opplæring og kompetansebygging. 

 
Handlingsplanen kan være skrevet på det språket som institusjonen bruker. 
 
På grunn av pandemien har arbeidet i likestillings- og mangfoldsutvalget ligget stille i perioden. Den 
nye handlingsplanen bygger på en tidligere plan fra 2019-2020 vedtatt i styret: 
https://aho.no/sites/default/files/pictures/handlingsplan_likestilling_og_mangfold_2019-2020.pdf 
 
Planen skal revideres etter ett år. Medlemmer til det nye utvalg for likestilling og mangfold skal 
nedsettes og arbeide med en mer helhetlig plan og politikk for skolens arbeid med likestilling og 
mangfold. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar handlingsplanen for likestilling og mangfold 2022-2024 med revisjon etter ett år. 
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Lise Amy Hansen 
Arkivnummer 22/00653-2  
Vedlegg:  Handlingsplan likestilling og mangfold GEP 2022-2024 

UTKAST 250822 

: I · I
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 64/22 Ny handlingsplan for likestilling og
mangfold 2022-2024, ved AHO

Dato 07.09.2022
Saksbehandler Lise Amy Hansen
Arkivnummer 22/00653-2
Vedlegg: Handlingsplan likestilling og mangfold GEP 2022-2024

UTKAST 250822

I det siste ledermøtet før sommeren bestemte ledergruppen at viserektor for forskning Lise Amy
Hansen skal lede utvalget for likestilling og mangfold.

I Norge er alle offentlige virksomheter ved lov påbudt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold. Fra
2022 har Forskningsrådet og Europakommisjonen i tillegg innført nye krav ti l utformingen av
handlingsplaner for likestilling og mangfold, hvor institusjonene som tildeles forskningsmidler nå må
oppfylle fire obligatoriske krav («building blocks»):

l. Handlingsplanen skal være vedtatt av ledelsen og offentlig tilgjengelig.
2. Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet

med likestilling.
3. Handlingsplanen skal inkludere informasjon om organisering av datainnsamling og hvordan

arbeidet skal følges opp og kontrolleres.
4. Arbeidet for likestilling skal støttes av opplæring og kompetansebygging.

Handlingsplanen kan være skrevet på det språket som institusjonen bruker.

På grunn av pandemien har arbeidet i likestillings- og mangfoldsutvalget ligget stille i perioden. Den
nye handlingsplanen bygger på en tidligere plan fra 2019-2020 vedtatt i styret:
https://aho.no/sites/default/files/pictures/handlingsplan likestilling og mangfold 2019-2020.pdf

Planen skal revideres etter ett år. Medlemmer til det nye utvalg for likestilling og mangfold skal
nedsettes og arbeide med en mer helhetlig plan og politikk for skolens arbeid med likestilling og
mangfold.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar handlingsplanen for likestilling og mangfold 2022-2024 med revisjon etter ett år.
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HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 2022-2024 
 
«Gjennom fremragende ekspertise og samarbeid skal vi bidra med kunnskap og løsninger  
for et bærekraftig samfunn» Fra Agenda 2020-2025 
 
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024 er et ledd i å realisere målene i Agenda 2020-2025 
og skal fremme en inkluderende organisasjonskultur, samt et berikende arbeids- og læringsmiljø der det  
er rom for ytring og faglige diskusjoner. 
 
Denne handlingsplanen bygger videre på skolens tidligere innsatsområder og setter nå særlig fokus på 
våre faglige toppstillinger og rekrutteringen til skolen – fra studenter til ansatte. Vi retter også blikket på 
hvordan vi jobber med undervisning og forskning for å heve mangfolds kompetanse i våre fag. Og med  
et nytt Campus på tegnebordet, har vi muligheten for å sikre at inkludering og funksjonsnedsettelse står 
sentralt i utviklingen av vår nye campus. 
 
AHOs Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024 har følgende strategiske innsatsområder: 
 
Toppstillinger  
I 2021 hadde vitenskapelige toppstillinger (dosent og professor) ved skolen en kvinneandel på 36%. 
Med denne handlingsplanen ønsker AHO en måloppnåelse på 50%.  
 
Rekruttering 
I rekrutteringen av studenter i dag har vi en overvekt av øvre sosio-økonomiske klasser samt en begrenset 
geografisk rekruttering av studenter fra Oslo-området (url studiekvalitetsrapporten). Gjennom 
mangfoldsprosjektet ønsker vi å undersøke hvordan vi bør sikre økt mangfold i studentmassen slik at den 
reflekterer samfunnet. Vi skal også sikre en rekrutteringspraksis for ansatte som bidrar til langsiktig og 
bærekraftig kjønnsbalanse og mangfold i organisasjonen, som også bevarer dagens ansatte.  
 
Mangfolds kompetanse  
Vi skal sikre arbeidet med mangfold og inkludering i vår kjerneaktiviteter: undervisning, forskning og 
formidling. Dette arbeid vil skje gjennom analyser av curriculum og forskningssøknader og -samarbeid, 
med mål å finne muligheter for heving av mangfolds kompetanse blant studenter og ansatte.  
 
Campus 
For å skape et godt og spennende miljø fremover for utdanning og forskning, vil AHO sikre fokus  
på inkludering og funksjonsnedsettelse i planleggingsprosessen av ny campus. 
 
Mangfold innebærer en bredde av perspektiver, nytenkning, og kompetanseutvikling. God kjønnsbalanse 
og et mangfold som speiler resten av samfunnet, og er kjernen til et dynamisk og ledende miljø for 
forskning og utdanning. AHO skal være en fremragende, internasjonalt orientert og spesialisert høgskole. 
Det forutsetter høy faglig spisskompetanse, sterke arbeidsfellesskap og med nærhet til samfunns- og 
arbeidsliv. Aktivt og strategisk arbeid med å fremme kjønnsbalanse og mangfold og hindre diskriminering 
er et sentralt virkemiddel, og skal derfor være en integrert del av alt arbeid AHO gjør for sine studenter 
og ansatte. AHOs ledere og ansatte på alle nivåer er ansvarlig for likestilling- og mangfoldarbeidet.  
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Målsetning: Øke kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger 

Tiltak 
Datainnsamling  
& rapportering  

Ansvar & oppfølgning   
Kompetanseheving  
& opplæring 

Etablere et årlig kvalifiseringsstipend*  
som sikrer kjønnsbalanse. Insentivet er 
tilgjengelig for faglige ansatte som 
ønsker å kvalifisere for opprykk. 

 
Identifisere kandidater og tilrettelegge 
for opprykk ved å aktivt informere og 
motivere ansatte til å søke om 
forskertermin*  
 
 
Kvinner som er funnet 
professorkompetent av sakkyndig 
komité skal i utgangspunktet innkalles til 
intervju. Det skal i innstillinger gjøres 
rede for om hvorfor kandidater 
eventuelt ikke er innkalt 

Årlig rapportering av bruk 
av stipendet av 
Forskningsutvalget (FU)  
i årsrapporten 
 
Årlig rapportering på 
forsketermin av HR til FU  
og Seksjon for utdanning, 
forskning og formidling 
(UFF), samt i AHOs i 
årsrapport 
 
 
Årlig rapportering på 
kjønnsbalanse i 
vitenskapelige toppstillinger 
av HR til ledergruppen, samt 
i AHOs årsrapport 

Instituttleder / FU ved 
viserektor for forskning 

 
 
 
Instituttleder / HR / FU 
ved viserektor for 
forskning 
 

 
Instituttleder / HR 

 
 

 
 
 
 

Årlige ph.d.-
veilederseminarer 
hvor inkludering er  
en del av 
kompetansehevingen 
 
Årlig utlysning av 
deltagelse på 
forskerledelseskurs – 
program for yngre  
og erfarne forskere. 
 
Jevnlige 
forskerseminarer om 
forskningskarriere 
 
Forskerseminarer på 
hvert institutt med 
særskilt fokus på 
ph.d.-kandidater 
 
Etablere en 
mentorordning 
 

Målsetning: Kjønnsbalanse og mangfold i rekruttering av studenter og ansatte 

Tiltak  
Datainnsamling  
& rapportering 

Ansvar & oppfølgning   
Kompetanseheving  
& opplæring 

Videreutvikle AHOs mangfoldsprosjekt – 
hvor en ansatt skal jobbe 50%* dedikert 
med formidling og studentrekruttering.  
 
Årlig vurdere rekrutterings- og 
opptaksaktiviteter i forhold til 
målsetning om en mangfoldig 
studentgruppe.  
 
Sikre fokus på mangfold og 
kjønnsbalanse i hele 
rekrutteringsprosessen av ansatte  
 

Årlig rapportering på 
mangfold i studiekvalitets-
rapporten av UFF til styret 
 
Årlig rapportering av 
mangfold i 
studiekvalitetsrapporten av 
UFF til styret 
 
Årsrapport til ledergruppen 
og styret 

Likestillings- og 
mangfoldsutvalget 
med arbeidsgruppen i 
mangfoldsprosjektet /  
UFF med 
opptakskomiteen  
 
Ledergruppe, HR & 
ansettelsesutvalget  

Utvalget vil i 
perioden vurdere og 
etablere konkrete 
kompetansehevende 
tilbud for ulike nivåer 
av organisasjonen 
 
 

Målsetning: Kjønnsbalanse og mangfold i undervisningsmateriale og forskningsdesign 

Tiltak  
Datainnsamling  
& rapportering 

Ansvar & oppfølgning   
Kompetanseheving  
& opplæring 

Kartlegge kjønnsbalanse og mangfold i 
curriculum og i forskningsprosjekter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Undersøke hvordan 
AHO best kan 
rapportere på 
kjønnsbalanse og 
mangfold i kurs og i 
forskning 

b) Deretter, semestervis 
rapportering av 
kursutvikling og 
forskningsmangfold i 
studiekvalitetsrapporten 
av UFF til styret 

Studieutvalget (SU) og 
FU med Seksjon for 
utdanning, forskning 
og formidling  
 
 
 
 
 
 
 
 

Årlig Fagdag for 
undervisning hvor 
kjønnsbalanse og 
mangfold er en del 
av agendaen 
 
Årlige Forskerdager 
hvor kjønnsbalanse 
og mangfold er en 
del av agendaen 
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Kartlegge kjønnsbalanse og mangfold i 
skolens engasjement av 
gjesteforelesere, og ved bruk av 
jurymedlemmer og sensorer  
 
 
 
Etablere for-prosjekt midler*, hvor 
faggrupper eller andre grupper ved 
AHO kan søke om midler til å skrive 
søknader rettet mot spesifikke 
utlysninger – en andel vil være 
øremerket kjønnsbalanse og mangfold 
 

 
Årlig rapportering på 
sammensetninger av jury og 
sensorteam samles av SU til 
likestillings- og 
mangfoldutvalget, samt som 
en del av årsrapporten. 
 
Årlig rapportering på bruk 
av for-prosjekt midler av FU 
i AHOs årsrapport  

 
SU med Seksjon for 
utdanning, forskning 
og formidling  
 
 
 
 
FU med Seksjon for 
utdanning, forskning 
og formidling 

Målsetning: Inkludering som tilnærming i utvikling av nytt Campus 

Tiltak 
Datainnsamling  
& rapportering 

Ansvar & oppfølgning   
Kompetanseheving  
& opplæring 

Kartlegge hvordan AHO kan sikre like 
vilkår og muligheter for en mangfoldig 
student- og ansatt gruppe på Campus 
 
Sikre fokus på inkludering og 
funksjonsnedsettelse i 
planleggingsprosessen av nytt campus 

Etablere gode måter for 
skolen å rapportere på 
arbeidet 
 
Rapportere årlig på hvordan 
mangfold og inkludering er 
evaluert i campusprosjektet 
til likestillings- og 
mangfoldutvalget, samt som 
en del av årsrapporten til 
styret. 
 

Seksjon for utdanning, 
forskning og formidling 
med arbeidsgruppen 
for campus utvikling 

Årlig lederopplæring 
på tematikk – 
seminarer med styret 
og ledergruppen 

 
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024 er vedtatt av styret den 7. september 2022, og vil evalueres 
etter ett år. 
 
*Øremerkede midler i AHOs budsjett 
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DDrriiffttssrreeggnnsskkaapp  AAHHOO  ppeerr  jjuullii  22002222 
 

Innledning 

Resultatet per utgangen av juli viser et mindreforbruk på ca. 9,4 mill. kr, noe som er om lag 0,9 mill. 
kr dårligere enn det som var budsjettert. Viser til nærmere forklaring under tabellen. 

 

Tabell 1: Regnskap pr juli 2022 

 

 

Avvik mellom regnskap og budsjett 2022 – AHO nivå 

AHO sitt merforbruk mot budsjett på rundt 0,9 mill. kr pr utgangen av juli fordeler seg slik: 

inntekter (merinntekt ca. 0,6 mill. kr) 

lønnskostnader (mindreforbruk ca. 2,0 mill. kr) 

driftskostnader (merforbruk ca. 4,1 mill. kr) 

investeringskostnader (mindreforbruk ca. 0,6 mill. kr) 

 

Avvik inntekter (merinntekt ca. 0,6 mill. kr) 

Den viktigste forklaringen på AHOs merinntekter er den supplerende tildelingen fra 
Kunnskapsdepartementet på nesten 0,4 mill. kr til økt studiekapasitet for ukrainske flyktninger, ref. 
KDs tildeling av 30. mai 2022. Tilleggsbevilgningen er i sin helhet regnskapsført i juni, mens kostnadene 
fordeler seg utover høsten. I revidert budsjett (styresak 26. oktober) vil den supplerende tildelingen 
bli lagt inn i budsjettet og merinntekten dermed teknisk nullet. 

 

Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
07-2021 07-2022 07-2022 07-2022 2022

Inntekter: -137 089 766 -144 803 045 -144 243 908 559 137 -248 834 408

Lønnskostnader: 75 724 466 77 844 548 79 810 436 1 965 888 150 686 190
         Arkitektur 21 789 391 20 446 153 20 971 166 525 013 39 464 380
         Urbanisme og Landskap 14 136 959 14 045 718 12 513 761 -1 531 957 23 019 313
         Design 14 622 293 15 490 405 16 776 806 1 286 401 32 340 874
         Admin inkl.drift og fellestj. 25 175 823 27 862 272 29 548 702 1 686 431 55 861 622

Driftskostnader: 50 680 928 57 006 725 52 912 365 -4 094 361 99 224 217
         Arkitektur 672 918 1 012 385 1 495 458 483 074 2 446 215
         Urbanisme og Landskap 624 239 769 676 802 004 32 328 1 095 008
         Design 1 454 122 552 535 728 892 176 357 1 540 100
         Admin inkl.drift og fellestj. 47 929 649 54 672 130 49 886 011 -4 786 119 94 142 895

Totale investeringer: 2 013 614 540 377 1 166 667 626 290 2 000 000

Resultat: -8 670 758 -9 411 395 -10 354 440 -943 046 3 076 000

Driftsregnskap AHO per juli 2022

Innledning

Resultatet per utgangen av juli viser et mindreforbruk på ca. 9,4 mill. kr, noe som er om lag 0,9 mill.
kr dårligere enn det som var budsjettert. Viser ti l nærmere forklaring under tabellen.

Tabell 1: Regnskap pr juli 2022

Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
07-2021 07-2022 07-2022 07-2022 2022

Inntekter: -137 089 766 -144 803 045 -144 243 908 559137 -248 834 408

Lønnskostnader: 75 724466 77 844 548 79 810436 1 9 6 5 888 150 686190
Arkitektur 21 789 391 20 446153 20 971166 525 013 39 464 380
Urbanisme og Landskap 14 136 959 14 045 718 12 513 761 -1531957 23 019 313
Design 14 622 293 15 490 405 16 776 806 l 286 401 32 340 874
Ad min inkl.drift og fellestj. 25 175 823 27 862 272 29 548 702 1 6 8 6 431 55 861 622

Driftskostnader: 50 680 928 57 006 725 52912 365 -4 094 361 99 224 217
Arkitektur 672 918 l 012 385 1 4 9 5 458 483 074 2 446 215
Urbanisme og Landskap 624 239 769 676 802 004 32 328 l 095 008
Design 1 4 5 4 1 2 2 552 535 728 892 176 357 1 5 4 0 100
Ad min inkl.drift og fellestj. 47 929 649 54 672 130 49 886 011 -4 786 119 94142 895

Totale investeringer: 2 0 1 3 614 540 377 1 1 6 6 667 626 290 2 000000

Resultat: -8 670 758 -9411395 -10 354 440 -943 046 3 076000

Avvik mellom regnskap ogbudsjett 2022 - AHO nivå

AHO sitt merforbruk mot budsjett på rundt 0,9 mill. kr pr utgangen av juli fordeler seg slik:

inntekter (merinntekt ca. 0,6 mill. kr)

lønnskostnader (mindreforbruk ca. 2,0 mill. kr)

driftskostnader (merforbruk ca. 4,1 mill. kr)

investeringskostnader (mindreforbruk ca. 0,6 mill. kr)

Avvik inntekter (merinntekt ca. 0,6 mill. kr)

Den viktigste forklaringen på AHOs merinntekter er den supplerende tildelingen fra
Kunnskapsdepartementet på nesten 0,4 mill. kr t i l økt studiekapasitet for ukrainske flyktninger, ref.
KDs tildeling av 30. mai 2022. Tilleggsbevilgningen er i sin helhet regnskapsført i juni, mens kostnadene
fordeler seg utover høsten. I revidert budsjett (styresak 26. oktober) vil den supplerende tildelingen
bli lagt inn i budsjettet og merinntekten dermed teknisk nullet.
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Øvrige merinntekter (0,2 mill. kr) er bl.a relatert til merinntekter fra videreutdanningene innen 
arkitekturvern og urbanisme som har flere studenter enn opprinnelig budsjettert med.  

 

Avvik lønnskostnader (mindreforbruk ca. 2,0 mill. kr) 

Tabellen viser at om lag 1,7 mill. kr av mindreforbruket på lønn gjelder administrativt ansatte, mens 
resterende 0,3 mill. kr gjelder fagsiden.  

Underforbruket på lønn blant de administrativt ansatte må sees i sammenheng med at AHO pr juli har 
regnskapsført 2,2 mill. kr i vikarkostnader i administrasjonen. Vikarkostnadene synes under 
driftskostnader. Dette er personale AHO har måttet sette inn i forbindelse med oppståtte vakanser og 
syke/foreldrepermisjoner som begge forhold reduserer lønnskostnadene. Refusjonene fra NAV for 
administrativ side er pr utgangen av juli 0,4 mill. kr høyere enn budsjettert.  

Underforbruket på lønn på 0,3 mill. kr tilhørende fagsiden er i hovedsak relatert til merinntekt fra 
ekstern virksomhet (0,3 mill. kr).  

Det gjøres oppmerksom på at økte lønnskostnader i desember relatert til avsetninger ikke er 
hensyntatt i budsjettet. Lønnsavsetningene har pleid å utgjøre om lag 3 mill. kr. AHO vil i høstens 
budsjettrevisjon (styresak 26. oktober) komme tilbake til dette og periodisere i forhold til forventede 
lønnskostnader. Foreløpig er vårt anslag at lønnsregnskapet vil være på nivå med årsbudsjettet pr 
31.12.22. 

 

Avvik driftskostnader (merforbruk ca 4,1 mill. kr) 

Tabell 1 viser et merforbruk på driftskostnader på 4,1 mill. kr for AHO.  

Den viktigste forklaringen er relatert til den kraftige økningen i strømprisene i Norge. For elektrisitet 
og fjernvarme er det et merforbruk på 1,5 mill. kr sammenlignet med budsjett. Situasjonen har som 
ventet stabilisert seg siden forrige rapportering. Dette er en budsjettpost vi likevel vil fortsette å følge 
nøye. Regnskapet pr juli i år ligger for øvrig 2,1 mill. kr over regnskapet pr juli i 2021.   

En annen forklaring på merforbruket på driftskostnader er rådgivningstjenester fra Statsbygg. Pr juli er 
det et merforbruk på 0,5 mill. kr relatert konsekvensutredningen av campus (KVN) og mulighetsstudiet 
av 3. etasje i Maridalsveien 29. 

En tredje forklaring på merforbruket på driftskostnader skyldes vikarbruk. Her er det et merforbruk pr 
31. juli på rundt 0,5 mill. kr. Viser til omtalen over av mindreforbruk på lønn på administrativ side der 
dette settes i sammenheng med vikarbruk.  

AHO har pr utgangen av juli et merforbruk relatert til juridisk bistand og rekrutteringsbistand i 
ansettelsessaker på 0,5 mill. kr.  

Et avvik på om lag 0,5 mill. kr. er relatert til seminarer og kompetanseutvikling egne ansatte. Dette må 
sees i sammenheng med at AHO i 2020 og 2021 hadde svært lave kostnader til dette på grunn av 
pandemien. Kurs og seminarer ble i stor grad avlyst/ikke gjennomført. Budsjettet for 2022 er høyere 
enn de to siste årenes regnskap, men har ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt det behovet som i 2022 
har vært der for å kompensere for ekstraordinær lav aktivitet i de to foregående årene. 

Resterende 0,6 mill. kr av merforbruket på driftskostnader pr utgangen av juli (4,1 mill. kr) må sees i 
sammenheng med mindreforbruket på investeringskostnader i samme periode (0,6 mill. kr).  

Øvrige merinntekter (0,2 mill. kr) er bl.a relatert t i l merinntekter fra videreutdanningene innen
arkitekturvern og urbanisme som har flere studenter enn opprinnelig budsjettert med.

Avvik lønnskostnader (mindreforbruk ca. 2,0 mill. kr)

Tabellen viser at om lag l, 7 mill. kr av mindreforbruket på lønn gjelder administrativt ansatte, mens
resterende 0,3 mill. kr gjelder fagsiden.

Underforbruket på lønn blant de administrativt ansatte må sees i sammenheng med at AHO pr juli har
regnskapsført 2,2 mill. kr i vikarkostnader i administrasjonen. Vikarkostnadene synes under
driftskostnader. Dette er personale AHO har måttet sette inn i forbindelse med oppståtte vakanser og
syke/foreldrepermisjoner som begge forhold reduserer lønnskostnadene. Refusjonene fra NAV for
administrativ side er pr utgangen av juli 0,4 mill. kr høyere enn budsjettert.

Underforbruket på lønn på 0,3 mill. kr tilhørende fagsiden er i hovedsak relatert til merinntekt fra
ekstern virksomhet (0,3 mill. kr).

Det gjøres oppmerksom på at økte lønnskostnader i desember relatert til avsetninger ikke er
hensyntatt i budsjettet. Lønnsavsetningene har pleid å utgjøre om lag 3 mill. kr. AHO vil i høstens
budsjettrevisjon (styresak 26. oktober) komme tilbake ti l dette og periodisere i forhold til forventede
lønnskostnader. Foreløpig er vårt anslag at lønnsregnskapet vil være på nivå med årsbudsjettet pr
31.12.22.

Avvik driftskostnader (merforbruk ca 4,1 mill. kr)

Tabell l viser et merforbruk på driftskostnader på 4,1 mill. kr for AHO.

Den viktigste forklaringen er relatert t i l den kraftige økningen i strømprisene i Norge. For elektrisitet
og fjernvarme er det et merforbruk på 1,5 mill. kr sammenlignet med budsjett. Situasjonen har som
ventet stabilisert seg siden forrige rapportering. Dette er en budsjettpost vi likevel vil fortsette å følge
nøye. Regnskapet pr juli i år ligger for øvrig 2,1 mill. kr over regnskapet pr juli i 2021.

En annen forklaring på merforbruket på driftskostnader er rådgivningstjenester fra Statsbygg. Pr juli er
det et merforbruk på 0,5 mill. kr relatert konsekvensutredningen av campus (KVN) og mulighetsstudiet
av 3. etasje i Maridalsveien 29.

En tredje forklaring på merforbruket på driftskostnader skyldes vikarbruk. Her er det et merforbruk pr
31. juli på rundt 0,5 mill. kr. Viser ti l omtalen over av mindreforbruk på lønn på administrativ side der
dette settes i sammenheng med vikarbruk.

AHO har pr utgangen av juli et merforbruk relatert til juridisk bistand og rekrutteringsbistand
ansettelsessaker på 0,5 mill. kr.

Et avvik på om lag 0,5 mill. kr. er relatert t i l seminarer og kompetanseutvikling egne ansatte. Dette må
sees i sammenheng med at AHO i 2020 og 2021 hadde svært lave kostnader til dette på grunn av
pandemien. Kurs og seminarer ble i stor grad avlyst/ikke gjennomført. Budsjettet for 2022 er høyere
enn de to siste årenes regnskap, men har ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt det behovet som i 2022
har vært der for å kompensere for ekstraordinær lav aktivitet i de to foregående årene.

Resterende 0,6 mill. kr av merforbruket på driftskostnader pr utgangen av juli (4,1 mill. kr) må sees i
sammenheng med mindreforbruket på investeringskostnader i samme periode (0,6 mill. kr).
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Avvik investeringskostnader (mindreforbruk 0,6 mill. kr) 

Se kommentar siste avsnitt avvik driftskostnader. 

 

Risikobetraktninger 

Budsjettet for 2022 inneholder en post på 7,9 mill. kr relatert til kostnader i 2022 med nye lokaler i 
Maridalsveien 19 og studentpaviljong. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor andel av disse 
kostnadene som vil bli bokført i 2022, og hvor mye som eventuelt vil bli forskjøvet til 2023. AHO gjør 
oppmerksom på at en forskyvning av Campus-kostnadene til 2022 kan medføre et mindreforbruk mot 
budsjett inneværende år. Det vil i så fall si at utgående balense 2022/inngående balanse 2023 på 
fondet (ref tabell 2 under), blir høyere enn der antatt. AHO vil i revidert budsjett for 2022 (styremøte 
26. oktober), komme tilbake med oppdaterte prognoser. 

Satsen for arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene er lavere i 2022 enn i 2021. Budsjettet hensyntar 
en slik reduksjon. Det kan se ut til at den faktiske kostnaden blir enda lavere enn budsjettert. I dette 
kan det ligge en besparelse på lønn vi vil komme tilbake til i de neste styrerapportene. 

Det er pr utgangen av juli usikkerhet relatert til effekten av årets lønnsoppgjør. 

I supplerende tildelingsbrev datert 23. juni går det frem at AHO får et kutt i budsjettet for jobbreiser 
på rundt 0,3 mill. kr på grunn av endrede jobbreisevaner etter pandemien. AHO vil arbeide inn dette 
kuttet i revidert budsjett for 2022 (styremøte 26. oktober). 

 

Fond 

Tabell 2 viser en utvikling av fondet fra utgående balanse 2019 og fremover.  

Tabell 2: Fond 

 

Utgående balanse for fond 2022 Beløp
Utgående balanse 2019/Inngående balanse 2020 4 418 014
Disponert fra fondet i 2020
Resultat 2020 2 666 920
Utgående balanse 2020/Inngående balanse 2021 7 084 934
Disponert fra fondet i 2021
Resultat 2021 1 894 906
Utgående balanse 2021/Inngående balanse 2022 8 979 840
Disponert fra fondet styrevedtak 9. mars 2022 2 300 000
Disponert fra fondet styrevedtak 15. juni 2022 776 000
Resultat 2022
Utgående balanse 2022/Inngående balanse 2023 5 903 840

Terskelverdier fond Beløp
Tildeling 2021 226 762 000
5% (grense for fondets størrelse) 11 338 100

Avvik investeringskostnader (mindreforbruk 0,6 mill. kr)

Se kommentar siste avsnitt avvik driftskostnader.

Risikobetraktninger

Budsjettet for 2022 inneholder en post på 7,9 mill. kr relatert t i l kostnader i 2022 med nye lokaler i
Maridalsveien 19 og studentpaviljong. Det er stor usikkerhet knyttet t i l hvor stor andel av disse
kostnadene som vil bli bokført i 2022, og hvor mye som eventuelt vil bli forskjøvet t i l 2023. AHO gjør
oppmerksom på at en forskyvning av Campus-kostnadene ti l 2022 kan medføre et mindreforbruk mot
budsjett inneværende år. Det vil i så fall si at utgående balense 2022/inngående balanse 2023 på
fondet (ref tabell 2 under), blir høyere enn der antatt. AHO vil i revidert budsjett for 2022 (styremøte
26. oktober), komme tilbake med oppdaterte prognoser.

Satsen for arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene er lavere i 2022 enn i 2021. Budsjettet hensyntar
en slik reduksjon. Det kan se ut ti l at den faktiske kostnaden blir enda lavere enn budsjettert. I dette
kan det ligge en besparelse på lønn vi vil komme tilbake ti l i de neste styrerapportene.

Det er pr utgangen av juli usikkerhet relatert til effekten av årets lønnsoppgjør.

I supplerende tildelingsbrev datert 23. juni går det frem at AHO får et kutt i budsjettet for jobbreiser
på rundt 0,3 mill. kr på grunn av endrede jobbreisevaner etter pandemien. AHO vil arbeide inn dette
kuttet i revidert budsjett for 2022 (styremøte 26. oktober).

Fond

Tabell 2 viser en utvikling av fondet fra utgående balanse 2019 og fremover.

Tabell 2: Fond

Utgående balanse 2019/lnngående balanse 2020 4418 014
Disponert f ra fondet i 2020
Resultat 2020 2 666 920
Utgående balanse 2020/lnngående balanse 2021 7 084934
Disponert f ra fondet i 2021
Resultat 2021 1894 906
Utgående balanse 2021/lnngående balanse 2022 8 979 840
Disponert f ra fondet styrevedtak 9. mars 2022 2 300 000
Disponert f ra fondet styrevedtak 15. juni 2022 776 000
Resultat 2022
Utgående balanse 2022/lnngående balanse 2023 5 903 840

Terskelverdier fond Belp
Tildeling 2021 226 762 000
5% (grense for fondets størrelse) 11338 100
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Sak 66/22 Rektors rapport 
 

 
    

 
Ny rektor  
 
Det har vært en fin start som ny rektor, som har inkludert innføring i administrative og faglige forhold, 
formell introduksjon til rektor og studiestart. 
  
Rektor innsettelsen gikk meget flott med en seremoni og taler, mange gjester og et vakkert 
musikkprogram, og samtidig et hyggelig farvel med tidligere rektor Ole Gustavsen. 
  
To nye instituttledere: for Institutt for arkitektur Ana Betancour og Institutt for landskap og urbanisme, 
Hanna Charlotta Dencik Petterson startet samtidig med rektor og har begge fået en fin start. 
 
Både rektor og de to nye instituttledere kommer utenfra. Det er en reell endring i den faglige ledelsen ved 
AHO. Derfor vil vi i den kommende tiden sette fokus på utvikling av ledelsen. Dette vil skje i både faglig og 
administrativ ledelse. Rektor og direktør samarbeider om dette. Hensikten er å styrke samarbeidet på 
tvers av avdelingene og få alle nye roller i organisasjonen til å fungere godt, inkludert prorektor for 
utdanning og prorektor for forskning. 
  
I tillegg vil rektor selvsagt generelt bruke tid på å bli bedre kjent med skolen og sette seg inn i viktige 
agendaer og oppgaver. Det vil også være fokus på å bli godt kjent med det interne AHO: ansatte, 
studenter, kurs, læringsmetoder, forskningsprosjekter, samarbeidsprosjekter mm. Derutover også 
sektoren generelt i Norge. 
 
Opptak og studiestart 
Opptak 1. år integrerte masterløp: 
  
AHO fikk i år 3750 søknader til våre studier. Av disse valgte ca 1000 å levere opptaksprøver og av disse har 
AHO også i år tatt opp 140+ studenter på våre tre programløp. 
 Styret vil få detaljer om opptakstall i den årlige studiekvalitetsrapporten som legges frem på styremøtet 
26. oktober.  
 
I tillegg til disse 140 nye studentene har AHO tatt opp 45 nye masterstudenter samt 50 nye 
innvekslingsstudenter denne høsten på våre 2. årige masterprogram inkludert innpasningstallene på 
arkitekturprogrammet. AHO tar opp 15 studenter på hvert den 2. årige masteren på design, 15 studenter 
på den internasjonale masteren på landskapsarkitektur, samt innpasser 15 mastersøkere på 
arkitekturstudiets 4. år. 
  
I år har AHO valgt å ta imot 7 ukrainske studenter på våre masterprogram tillegg til vårt normale opptak. 
  
Studiestart har gått meget bra og våre 1. års studenter såvel som våre nye masterstudenter har blitt tatt 
imot av et godt forberedte fadderprogram i regi av eksisterende studenter. 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Irene Alma Lønne 
Arkivnummer 22/00629-1  
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Ny rektor

Det har vært en fin start som ny rektor, som har inkludert innføring i administrative og faglige forhold,
formell introduksjon t i l rektor og studiestart.

Rektor innsettelsen gikk meget f lott med en seremoni og taler, mange gjester og et vakkert
musikkprogram, og samtidig et hyggelig farvel med tidligere rektor Ole Gustavsen.

To nye instituttledere: for Institutt for arkitektur Ana Betancour og Institutt for landskap og urbanisme,
Hanna Charlotta Dencik Petterson startet samtidig med rektor og har begge fået en fin start.

Både rektor og de to nye instituttledere kommer utenfra. Det er en reell endring i den faglige ledelsen ved
AHO. Derfor vil vi i den kommende tiden sette fokus på utvikling av ledelsen. Dette vil skje i både faglig og
administrativ ledelse. Rektor og direktør samarbeider om dette. Hensikten er å styrke samarbeidet på
tvers av avdelingene og få alle nye roller i organisasjonen t i l å fungere godt, inkludert prorektor for
utdanning og prorektor for forskning.

I tillegg vil rektor selvsagt generelt bruke t id på å bli bedre kjent med skolen og sette seg inn i viktige
agendaer og oppgaver. Det vil også være fokus på å bli godt kjent med det interne AHO: ansatte,
studenter, kurs, læringsmetoder, forskningsprosjekter, samarbeidsprosjekter mm. Derutover også
sektoren generelt i Norge.

Opptak og studiestart
Opptak l. år integrerte masterløp:

AHO fikk i år 3750 søknader ti l våre studier. Av disse valgte ca 1000 å levere opptaksprøver og av disse har
AHO også i år tatt opp 140+ studenter på våre t re programløp.
Styret vil få detaljer om opptakstall i den årlige studiekvalitetsrapporten som legges frem på styremøtet
26. oktober.

I tillegg t i l disse 140 nye studentene har AHO tatt opp 45 nye masterstudenter samt 50 nye
innvekslingsstudenter denne høsten på våre 2. årige masterprogram inkludert innpasningstallene på
arkitekturprogrammet. AHO tar opp 15 studenter på hvert den 2. årige masteren på design, 15 studenter
på den internasjonale masteren på landskapsarkitektur, samt innpasser 15 mastersøkere på
arkitekturstudiets 4. år.

I år har AHO valgt å ta imot 7 ukrainske studenter på våre masterprogram tillegg t i l vårt normale opptak.

Studiestart har gått meget bra og våre l. års studenter såvel som våre nye masterstudenter har blitt tat t
imot av et godt forberedte fadderprogram i regi av eksisterende studenter.
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Som styret er orienterte om er de trangt om plassen på AHO, men høstens undervisning er ivaretatt i våre 
eksisterende lokaler så godt det lar seg gjøre. 
  
  
Ukraina  
Som styret er kjent med har AHO spilt inn til departementet at vi kan ivareta 10 ukrainske flyktninger. 
Departementet har gitt oss en tilleggsbevilgning over 4 år for å ivareta ekstrakostnader ved å ta imot disse 
flyktningene. 
 
AHO har pr i dag 7 ukrainske studenter på masterstudiene sine. 2 av disse har status som flyktninger og 
internasjonalt kontor bistår i ivaretagelse av disse to. Tidligere rektor Ole Gustavsen har inngått en 
intensjonsavtale vedr samarbeid med flere av de ukrainske universitetene og AHO vil følge opp denne 
avtalen og sikre at samarbeid blir ivaretatt på et nivå som AHO kan håndtere innenfor gitte rammer. 
  
AHO campus 
Styret har vært holdt kontinuerlig orientert om prosessene knyttet til campus.  Siste skriftlige rapport var i 
styremøte i juni - sak 53/22. 
 
Bakgrunnen for saken er vekst i aktivitet og økt antall studenter og ansatte, som bidrar til at dagens 
arealer ikke er tilstrekkelige. 
 
Vi har etter sommeren delt campus prosjektene inn i fire prosjekter. 
For høsten 2022 er der en korsiktet plan for at all aktivitet bliver tilpasset og lagt innenfor dagens lokaler, 
som vil si Maridalsveien 29 og de leide lokalene i Akersbakken 11.  Videre legges det opp til en løsning der 
det leies kontorarealer i nærheten av campus for deler administrasjonen, samtidig som det etableres 
undervisningspaviljonger i indre går i Maridalsveien 29. 
 
Prosjekt M19 
AHO signerte før sommeren en kontrakt om å leie lokaler i Maridalsveien 19. Lokalene er på 815 m2, og er 
lyse, moderne og i umiddelbar nærhet til campus. Etter planen vil administrasjonen ta lokalene i bruk mot 
slutten av 2022, med unntak av drift, biblioteket, verkstedet, deler av IKT og deler av 
studieadministrasjonen.  Detaljerte møbleringsplaner og en oversikt over hvor alle skal sitte vil bli 
utarbeidet i løpet av høsten.  Noe lettere tilpasning / ombygging vil bli gjennomført for å optimalisere 
arealene i henhold til disse planene. 
 
Prosjekt M29 
Når administrasjonen flytter ut vil deler av 3dje etasje bli frigjort og det vil bli gjort en omrokkering av 
arealene slik at alle instituttene får tildelt flere kontorplasser.  Det vil si at institutt for design vil overta 
arealene som forskningsadministrasjonen, drift og IKT disponerer i dag.  Institutt for arkitektur vil ta i bruk 
deler av arealene til administrasjonen og frigi noen av sine arealer til institutt for urbanisme og 
landskapsarkitektur.  Detaljerte planer for fordeling er under utarbeidelse og vil være ferdig i løpet av 
høsten 2022.  Det forutsettes ingen ombygging av arealene, men enklere tilpasning med 
innredningselementer må forventes. 
 
Prosjekt undervisningspaviljonger 
AHO har gjennomført en offentlig anbudsprosess der vi har søkt om undervisningspaviljonger. 
Anbudsprosessen har ført til at man har en aktør som kan levere disse innenfor tid og økonomisk ramme.  
Det har også vært gjennomført forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten der saken er drøftet. 
Planen er å plassere paviljongene der campus åpner seg opp mot Akerselva og at de kan tas i bruk i løpet 
av vårsemesteret 2023. Det er foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med punktfundamenteringen, 
men endelig rapport er ikke mottatt.  Det må imidlertid igjen understrekes at det er mange 
usikkerhetsmomenter som kan føre til forsinkelser i dette prosjektet. 
 

Som styret er orienterte om er de trangt om plassen på AHO, men høstens undervisning er ivaretatt i våre
eksisterende lokaler så godt det lar seg gjøre.

Ukraina
Som styret er kjent med har AHO spilt inn t i l departementet at vi kan ivareta 10 ukrainske flyktninger.
Departementet har gitt oss en tilleggsbevilgning over 4 år for å ivareta ekstrakostnader ved å ta imot disse
flyktningene.

AHO har pr i dag 7 ukrainske studenter på masterstudiene sine. 2 av disse har status som flyktninger og
internasjonalt kontor bistår i ivaretagelse av disse to. Tidligere rektor Ole Gustavsen har inngått en
intensjonsavtale vedr samarbeid med flere av de ukrainske universitetene og AHO vil følge opp denne
avtalen og sikre at samarbeid blir ivaretatt på et nivå som AHO kan håndtere innenfor gitte rammer.

AHO campus
Styret har vært holdt kontinuerlig orientert om prosessene knyttet t i l campus. Siste skriftlige rapport var i
styremøte i juni - sak 53/22.

Bakgrunnen for saken er vekst i aktivitet og økt antall studenter og ansatte, som bidrar t i l at dagens
arealer ikke er tilstrekkelige.

Vi har etter sommeren delt campus prosjektene inn i fire prosjekter.
For høsten 2022 er der en korsiktet plan for at all aktivitet bliver tilpasset og lagt innenfor dagens lokaler,
som vil si Maridalsveien 29 og de leide lokalene i Akersbakken 11. Videre legges det opp t i l en løsning der
det leies kontorarealer i nærheten av campus for deler administrasjonen, samtidig som det etableres
undervisningspaviljonger i indre går i Maridalsveien 29.

Prosjekt M19
AHO signerte før sommeren en kontrakt om å leie lokaler i Maridalsveien 19. Lokalene er på 815 m2, og er
lyse, moderne og i umiddelbar nærhet t i l campus. Etter planen vil administrasjonen ta lokalene i bruk mot
slutten av 2022, med unntak av drift, biblioteket, verkstedet, deler av IKT og deler av
studieadministrasjonen. Detaljerte møbleringsplaner og en oversikt over hvor alle skal sitte vil bli
utarbeidet i løpet av høsten. Noe lettere ti lpasning/ ombygging vil bli gjennomført for å optimalisere
arealene i henhold t i l disse planene.

Prosjekt M29
Når administrasjonen flytter ut vil deler av 3dje etasje bli frigjort og det vil bli gjort en om rokkering av
arealene slik at alle instituttene får tildelt flere kontorplasser. Det vil si at institutt for design vil overta
arealene som forskningsadministrasjonen, drift og IKT disponerer i dag. Institutt for arkitektur vil ta i bruk
deler av arealene t i l administrasjonen og frigi noen av sine arealer t i l institutt for urbanisme og
landskapsarkitektur. Detaljerte planer for fordeling er under utarbeidelse og vil være ferdig i løpet av
høsten 2022. Det forutsettes ingen ombygging av arealene, men enklere tilpasning med
innredningselementer må forventes.

Prosjekt undervisningspaviljonger
AHO har gjennomført en offentlig anbudsprosess der vi har søkt om undervisningspaviljonger.
Anbudsprosessen har ført t i l at man har en aktør som kan levere disse innenfor t id og økonomisk ramme.
Det har også vært gjennomført forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten der saken er drøftet.
Planen er å plassere paviljongene der campus åpner seg opp mot Akerselva og at de kan tas i bruk i løpet
av vårsemesteret 2023. Det er foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med punktfundamenteringen,
men endelig rapport er ikke mottat t . Det må imidlertid igjen understrekes at det er mange
usikkerhetsmomenter som kan føre t i l forsinkelser i dette prosjektet.
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Mellomlang og lang sikt 
Prosjekt Konseptvalg for permanent campusløsning - KVN 
En stor og omfattende prosess har vært gjennomført for å få på plass en KVN for AHO.  Dette arbeidet er 
inne i sin avslutning og rapporten vil bli ferdigstilt i månedsskifte september/oktober.  Styret får 
rapporten presentert til diskusjon på styreseminaret i 26. oktober og til endelig behandling på styremøtet 
14. desember.   
 
Etter styrets behandling sendes den til KD som er mottaker av KVN. 
 
 

Mellomlang og lang sikt
Prosjekt Konseptvalg for permanent campuslsning - KVN
En stor og omfattende prosess har vært gjennomført for å få på plass en KVN for AHO. Dette arbeidet er
inne i sin avslutning og rapporten vil bli ferdigstilt i månedsskifte september/oktober. Styret får
rapporten presentert t i l diskusjon på styreseminaret i 26. oktober og ti l endelig behandling på styremøtet
14. desember.

Etter styrets behandling sendes den ti l KD som er mottaker av KVN.
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 67/22 SAHOs rapport  
 

 
    

 
SAHOs rapport legges frem muntlig i møte. 
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 21/00916-5  
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Orienteringssaker AHOs styre møte 
Sak 68/22 Referat fra råd og utvalg 
 

 
    

 
Vedlagt referat fra forskningsutvalgets møte 19.05.2022.   
 

Dato 07.09.2022 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 22/00178-4  
Vedlegg:  Sak 38-22 - Minutes of meeting 19.05.2022 
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Vedlagt referat fra forskningsutvalgets møte 19.05.2022.

07.09.2022 / Orienteringssaker Sak 68/22 AHO AHOs styre møte



68/22 Referat fra råd og utvalg - 22/00178-4 Referat fra råd og utvalg : Sak 38-22 - Minutes of meeting 19.05.2022

1 
 

1 

 

     
Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

19 May 2022 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: AHO Board room    

  Summoned: Victor Plahte Tschudi, Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Peter Hemmersam, Josina Vink, Håkan Edelholt 
(deputy for Josina Vink in 27/22 and 29/22)  

 

Notice of absent:  Matthew Dalziel, Lisbeth Iversen.  

  Head of meeting: Lise Amy Hansen  

  Secretary: Reier Møll Schoder 

  Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen 
 
 
 

NR AGENDA                                       
  

24/22 Approval of agenda  
  
Resolution: 
Agenda 19.05.2022 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
Josina Vink Partial in 29/22, Peter Hemmersam Partial in 32/22 and 33/22, Tim Anstey 
Partial in 30/22 and 31/22. 
 

25/22 Approval of minutes  
 
 
Resolution: 
Minutes from meeting 28.04.2022 approved  
 
 

 
26/22 
 
 
 

 
Information from Vice-rector  
Lise Amy Hansen informed FU on the process of “utviklingsavtalen” at that FU will discuss a 
final draft in the fall.  
In addition she informed about the idea of creating an AHO honorary doctorate and 
wanted feedback on that idea.  
 

27/22 
(sak unntatt 
offentlighet) 

Behandling av bedømmelseskomiteens innstilling 
 
Vedtak: 
FU støtter enstemmig bedømmelseskomiteens konklusjon om at avhandling bør 
underkjennes. FUs enstemmige anbefaling til rektor er at avhandlingen bør underkjennes 
av AHO.  
 
 

28/22 Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Design – Design for Addative Manufacturing  
Intervjuer gjennomføres 16 mai. Saksfremlegg og saksdokumenter sendes til FU på 
sirkulasjon så fort det er klart.  
 
Vedtak på sirkulasjon (02.06.2022) 
Forskningsutvalget ansetter Ricardo Simian i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for 
urbanisme og landskap i perioden 01.09.2022 - 31.08.2026. Dersom Ricardo Simian takker 
nei, vil stillingen bli tilbudt Karl Åhlund 
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FU velger, forutsatt at Ricardo Simian takker ja til stillingen, å ta han opp som student på 
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
 
 

29/22 Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Design – Inclusive and Sustainable Design of 
Technologies of Care 
Se saksfremlegg for mer informasjon  
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget ansetter Serina Tarkhanian i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for 
design i perioden 01.09.2022 - 31.08.2026. Dersom Serina Tarkhanian takker nei, vil 
stillingen bli tilbudt Yénika Castillo Munos 
 
FU velger, forutsatt at Serina Tarkhanian takker ja til stillingen, å ta henne opp som 
student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
 

30/22 Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Design – Interaction Design  
Se saksfremlegg for mer informasjon  
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget ansetter Sahil Matur i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for design i 
perioden 01.09.2022 - 31.08.2026. Dersom Sahil Matur takker nei, vil stillingen bli tilbud 
David Grieshammer. 
 
FU velger, forutsatt at Sahil Matur takker ja til stillingen, å ta han opp som student på 
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
 
 

31/22 Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Arkitektur – Material Lives of Buildings  
Se saksfremlegg for mer informasjon  
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget ansetter Alena Rieger i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for 
arktiektur i perioden 01.09.2022 - 31.08.2026. Dersom Rieger takker nei, vil stillingen bli 
tilbudt Rasmus Macovei. Takker Macovei nei til stillingen, vil den bli tilbudt Sophie Wehtje. 
  
FU velger, forutsatt at Alena Rieger takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på 
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
 

32/22  Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Urbanisme og landskap – Norwegian Urbanism  
Se saksfremlegg for mer informasjon  
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget ansetter Tina Kvammen Mjøs Sinclair i en treårig åremålsstilling ved 
Institutt for urbanisme og landskap  i perioden 01.09.2022 - 31.08.2025. Dersom Tina 
Kvammen Mjøs Sinclair takker nei, vil stillingen bli tilbud Vignir Freyr Helgason. 
 
FU velger, forutsatt at Tina Kvammen Mjøs Sinclair takker ja til stillingen, å ta henne opp 
som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
 

33/22 
 

Tilsetning som stipendiat ved Institutt for Urbanisme og landskap – NATURACT 
Se saksfremlegg for mer informasjon  
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget ansetter Hanna Höhne i en treårig åremålsstilling ved Institutt for 
urtbanisme og landskap i perioden 01.09.2022 - 31.08.2026. Dersom Höhne takker nei, vil 
stillingen bli tilbud Violaine Mussault. 
 
FU velger, forutsatt at Hanna Höhne takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på 
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2022.  
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34/22 Discussion – Research Leave  
Vice-rector would like to discuss with FU if AHO should earmark the research leaves in any 
way. One suggestion has been to earmark one leave for younger researchers and one for 
experienced researchers, and state it explicitly in the guidelines.  
 
Vice-rector will introduce the discussion 
 
 

35/22 Discussion – PhD calls and process  
All research staff at AHO has been given a chance to feedback on the PhD selection 
process and input on potential changes or corrections to the current process. In short, 
most feedback are pleased with how the process work and do not want to many changes. 
FU should discuss the process for the fall 2022 and decide on a schedule for the next 
round. 
 
Vice-rector will introduce the discussion 
 
 

36/22 FU- meetings fall 2022 
Vice rector and Research administration suggest the following dates for FU next semester: 
- 25 August 
- 22 September  
- 27 October  
- 17 November  
- 15 December  

 
All meetings are arranged from 13.00-15.00  

 
 Any Other business  

 
               Lise Amy Hansen    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary  
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Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 21/00761-7  
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Årsplan for styrets arbeid 2022 

Det legges frem en årsplan for styrets strategiske saker på hvert styremøte. Planen er rullerende og 
det tas forbehold om at saker kan komme til, flyttes, slås sammen eller endre tittel. 
 
Faste saker hvert møte: 
Referater: 
Studieutvalg 
Forskningsutvalg 
Rektors rapport 
SAHOs rapport 
Regnskap 
Faglig innslag 
 
 
 
 
Onsdag 26. oktober 

Seminar: Campusutvikling - konseptvalg 

 
Innspill til satsninger utenfor rammen (2024) 
Årsrapport om studiekvalitet 
Evaluering av styrets arbeid 
Oppfølgingsplan for evalueringsrapport for faggruppeledere 
Konseptvalgnotat (orientering og diskusjon – seminar?) 
Justeringer i organisering av administrasjon 
Kvalitetssikring internasjonalt samarbeid 
Resultat av arbeidsmiljøundersøkelse – tiltaksplan 

 

 
Onsdag 14. desember 
Vedtak budsjett 2023 
Planer 2023 
Meritteringsordning 
Ansettelse prorektor og viserektor 
Resultat av evaluering av styrets arbeid 
Konseptvalg for campus – styrets anbefaling 
Plan for evaluering av midlertidighet 
Delegasjon og stedfortrederfunksjoner 
 
 
Onsdag 15.  mars 
Årsregnskap 2021 (v) 
Årsrapport 2021-2022 (v) 
Årsrapport fra AMU (o) 
Årsrapport fra ansettelsesutvalg (o) 

Årsplan for styrets arbeid 2022

Det legges frem en årsplan for styrets strategiske saker på hvert styremøte. Planen er rullerende og
det tas forbehold om at saker kan komme til, flyttes, slås sammen eller endre tittel.

Faste saker hvert møte:
Referater:
Studieutvalg
Forskningsutvalg
Rektors rapport
SAHOs rapport
Regnskap
Faglig innslag

Onsdag 26. oktober

Seminar: Campusutvikling - konseptvalg

Innspill ti l satsninger utenfor rammen (2024)
Årsrapport om studiekvalitet
Evaluering av styrets arbeid
Oppfølgingsplan for evalueringsrapport for faggruppeledere
Konseptvalgnotat (orientering og diskusjon - seminar?)
Justeringer i organisering av administrasjon
Kvalitetssikring internasjonalt samarbeid
Resultat av arbeidsmiljøundersøkelse - tiltaksplan

Onsdag14. desember
Vedtak budsjett 2023
Planer 2023
Meritteringsordning
Ansettelse prorektor og viserektor
Resultat av evaluering av styrets arbeid
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Årsrapport om informasjonssikkerhet (v) 
Tildelingsbrev 2022 (v) 

 

Onsdag 3 mai (seminar 2-3 mai) 
 
 
Onsdag 14. juni 
Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen 
Etatsstyring 
Evaluering og eventuell revisjon av faggruppeleder 

Årsrapport om informasjonssikkerhet (v)
Tildelingsbrev 2022 (v)

Onsdag 3 mai (seminar 2-3 mai)

Onsdag 14. juni
Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen
Etatsstyring
Evaluering og eventuell revisjon av faggruppeleder
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