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Protokoll AHOs styremøte 

 
Dato: 18.04.2018 kl. 11:30 -15:00 

Sted: Jeløy Radio konferansehotell 
  

Til stede:  Gunnar B. Kvaran 

Aggebo Mathilde 

Lisa Ann Cooper 

Andrew David Morrison 

Solveig Sandness 

Peter Paludan Hemmersam 

Lise Amy Hansen 

Reier Møll Schoder 

Emil Søderstrøm Gaden 

Frida Mcintosh 

Ole Edvard Gustavsen 

Randi Stene 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Andrew David Morrison for Gro Bonesmo 

  

Forfall:  Hege Schøyen Dillner 

Bård Vegar Solhjell 

Jan Christian Vestre 

  

Andre 

tilstedeværende: 

 

  

Referent: Randi Stene 
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Saksnr. Vedtakssaker  
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Sak 24/18 Tilsetting førsteamanuensis landskapsarkitektur 2 

Sak 25/18 Revisjon av ph.d.-forskrift 3 

Sak 26/18 Revidering av forskrift for masterutdanning 3 

Sak 27/18 Oppfølging av tildelingsbrev 3 
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Oslo, 18.04.2018 
Ole Gustavsen 
 
 
 
 
Orienteringssaker 

18/18 Protokoll fra AHOs styremøte 07.03.2018 
 
Det kom to merknader til protokollen knyttet til sak 12/18. Med disse endringene ble protokollen 
godkjent. 
 
19/18 Rektors rapport til styret 
 
 
20/18 Referatsaker 
 
 
21/18 Årsplan for styrets arbeid 2017-2018 
 
 
22/18 Eventuelt 
 
 
 
Vedtakssaker 

23/18 Tilsetting av rektor 2018-2021 
 
Vedlegg:  
Offentlig søkerliste 
Innstilling rektor 
CV Ole Gustavsen 
Utlysningstekst_145789 
Utvidet søkerliste 
 
Vedtak  
Styret tilsetter Ole Gustavsen som rektor i åremålsperioden 01.08.2018 – 31.07.2021. 
 
 
24/18 Tilsetting førsteamanuensis landskapsarkitektur 
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Vedlegg:  
Offentlig søkerliste for førsteamanuensis i landskapsarkitektur 
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf 
CV Hanne Bat Finke 
CV Elisabeth Sjödahl 
Innstilling 
Bedømmelseskomiteens rapport 1 aman AHO 
 
Vedtak  
Hanne Bat Finke tilsettes som førsteamanuensis i landskapsarkitektur for en åremålsperiode på 4 år. 
Dersom Finke takker nei til stillingen, går tilbudet til Elisabeth Sjødahl. 
 
25/18 Revisjon av ph.d.-forskrift 
 
Vedlegg:  
Endring i forskrift 
Redegjørelse til FU i saken 
Vedtak fra FU 
 
Vedtak  
Styret ber om å få saken bedre belyst og forankret i organisasjonen. 
 
Styret ber om at det utarbeides rammeverk, tetningslinjer og evalueringskriterier for akademiske 
avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 
 
26/18 Revidering av forskrift for masterutdanning 
 
Vedlegg:  
Vedlegg til styresak vedrørende revidering av studieforskrift ved AHO 
AHO forskriftrevidert 2018 
 
Vedtak  
Styret vedtar ny revidert forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo. Ikrafttredelse 1. mai 2018.  
 
Den nye forskriften erstatter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo vedtatt 14.06.17. 
 
27/18 Oppfølging av tildelingsbrev 
 
Vedlegg:  
Oppfølging av tildelingsbrev 
 
Vedtak  
Styret ber om at administrasjonen følger opp planen, og ber om å få en statusrapport i styremøtet i 
desember. 
  
28/18 Kreering av doktorand Inger-Marie Hølmebakk 
 
Vedlegg:  
Sensurskjema 
 
Vedtak  
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Inger-Marie Hølmebakk tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.). 
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Protokoll AHOs styremøte 

 
Dato: 07.03.2018 kl. 12:00 

Sted: Styrerommet, AHO 

  

Til stede:  Gunnar B. Kvaran 

Aggebo Mathilde 

Bård Vegar Solhjell 

Lisa Ann Cooper 

Andrew Morrison (gikk 14.45) 

Solveig Sandness 

Peter Paludan Hemmersam 

Lise Amy Hansen 

Reier Møll Schoder 

Emil Søderstrøm Gaden 

Frida Mcintosh 

Ole Edvard Gustavsen 

Randi Sten 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Andrew Morrison 

  

Forfall:  Hege Schøyen Dillner 

 Gro Bonesmo 

 

Andre 

tilstedeværende: 

Heidi Kristensen Holte 

  

Referent: Randi Stene 
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Sak 1/18 Protokoll fra AHOs styremøte 13.12.2017 2 

Sak 2/18 Saker tatt på fullmakt 2 

Sak 3/18 Rektors rapport til styret 07.03.2018 2 

Sak 4/18 Orientering om NOKUT-tilsyn 2 

Sak 5/18 Rektoransettelse - statusrapport 2 
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Sak 6/18 Referatsaker 3 

Sak 7/18 Årsplan for styrets arbeid 2017/2018 3 

Saksnr. Vedtakssaker  

Sak 8/18 Revidert budsjett mars 2018. Bruk av fondsmidler 3 

Sak 9/18 Utvikling av Campus og behov for mere lokaler 3 

Sak 10/18 Årsregnskapet 2017 3 

Sak 11/18 Årsrapport 2017 3 

Sak 12/18 Tildelingsbrev 2018 3 

Sak 13/18 Årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget 4 

Sak 14/18 Utviklingsavtale - innspill til KD 4 

Sak 15/18 Tildeling av forskningstermin 2018-2019 4 

Sak 16/18 Tilsetting uten kunngjøring - professor II 4 

Sak 17/18 Tilsetting uten kunngjøring professor II ARK 4 

   

 
 
Oslo, 07.03.2018 
Ole Gustavsen 
 
 
 
 
 
Orienteringssaker 

1/18 Protokoll fra AHOs styremøte 13.12.2017 
 
2/18 Saker tatt på fullmakt 
 
      
Fullmaktssak 01/18 - Oppnevning av bedømmelseskomité - Peter Hemmersam 
Fullmaktssak 02/18 - Konsortiumavtale mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i 
Tromsø Norges Arktiske universitet 
Fullmaktssak 03/18 Kunngjøring av en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor innen «design 
critique» ved Institutt for Design 
 
 
3/18 Rektors rapport til styret 07.03.2018 
 
 
4/18 Orientering om NOKUT-tilsyn 
 
 
5/18 Rektoransettelse – statusrapport 
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Rektor Ole Gustavsen deltok ikke i behandling av saken. 
 
6/18 Referatsaker 
 
 
7/18 Årsplan for styrets arbeid 2017/2018 
 
 
Vedtakssaker 

8/18 Revidert budsjett mars 2018. Bruk av fondsmidler 
 
 
Vedtak  
Styret vedtar forslag til endringer i instituttbudsjettene, de administrative og felles driftsbudsjett og 
bruk av fond/reserve for årene 2018-2020.  
Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende midlene for FoU-resultat.  
Rektor gis fullmakt til å disponere budsjettreserven.  
 

9/18 Utvikling av Campus og behov for mere lokaler 
 
 
Vedtak  
Styret gir AHO fullmakt til å gå videre i forhandlinger med eierne av Akersbakken 12 med sikte på å 
inngå en leiekontrakt på maksimum 15 år. Årlig husleie inklusive driftskostnader kan ikke overstige 5 
millioner kroner per år. 
 
10/18 Årsregnskapet 2017 
 
Vedlegg:  
1. Årsregnskap for 2017 i henhold til mal fra KD 
2. Sammendrag driftsregnskap for januar – desember 2017  
3. Generelle regnskapsprinsipper  
4. Styrets kommentarer til regnskapet for 2017 
 
Vedtak  
Styret vedtar årsregnskapet for 2017. 
 
11/18 Årsrapport 2017 
 
Vedlegg: 
Årsrapport 2017-2018 
 
 
Vedtak  
Styret vedtar Årsrapport 2017, og ber om at administrasjonen bearbeider rapporten språklig og 
innarbeider styrets kommentarer. 
 
12/18 Tildelingsbrev 2018 
 
Vedlegg: 
Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet 
 
Vedtak  
Styret tar tildelingsbrevet til etterretning, og ber om en oppfølgingsplan presentert på styremøte i april. 
 
Styret ber om at arbeid med forebygging av trakassering presenteres for styret i juni. 
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Styret ber om at det utarbeides en rekrutteringsstrategi med mangfoldsperspektiv. 
 
13/18 Årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget 
 
Vedlegg: 
Årsrapport for AMU 2017 
 
Vedtak  
Styret tar årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalg til etterretning. 
 
14/18 Utviklingsavtale - innspill til KD 
 
Vedlegg: 
Innspill utviklingsavtale AHO mars 2018 
Prosess for utviklingsavtale 
 
Vedtak  
Styret vedtar innspill til utviklingsavtale. 
 
15/18 Tildeling av forskningstermin 2018-2019 
 
Peter Hemmersam meldte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen. 
 
Vedlegg: 
Forskningstermin 2011-18 
Vedtak FU sak 23-18 forskningstermin 
Sak 23-18 – Mosse Sjaastad Forskningstermin 
Sak 23-18 – Tim Anstey Research Leave 
Sak 23-18 - Hemmersam forskningstermin 
 
 
Vedtak  
Styret innvilger forskningstermin for Peter Hemmersam (Høst 2018-vår 2019), Tim Anstey (Vår 
2019) og Mosse Sjaastad (Høst 2018-vår 2019). 
 
16/18 Tilsetting uten kunngjøring - professor II 
 
Vedlegg: 
Innstilling fra instituttet 
CV 
Bemanningsoversikt februar 2018 
 
 
Vedtak  
Karsten Jørgensen tilsettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap i perioden 
01.08.18 – 31.07.23. 
 
17/18 Tilsetting uten kunngjøring professor II ARK 
 
Vedlegg: 
Forslag om opprettelse av 4-årig 10% professor II ARK 
CV Arnkell J. Petersen 
 
Vedtak  
Under forutsetning av at bedømmelseskomiteen finner Arnkell J. Petersen professorkompetent, 
tilsettes Arnkell J. Petersen som professor II i en 10% stilling ved Institutt for arkitektur for en 
åremålsperiode på fire år. 
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20.04.2018 
Protokollen er godkjent 
Gunnar B. Kvaran 
Styreleder 
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Orienteringssaker AHOs styremøte 

Sak 30/18 Rektors rapport til styret 13.06.2018 

 

 

    

 

NOKUT tilsyn 

 

AHO hadde periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i april 2018 og har mottatt 

den sakkyndige komiteens utkast til rapport. Komiteens konklusjoner og helhetlig vurdering 

inngår ikke i rapportutkastet, men den er sendt oss for at vi skal kunne påpeke eventuelle 

faktiske feil og melde disse tilbake til NOKUT.   

 

AHO kan forvente å få tilsendt endelig rapport i slutten av juni, med frist til å sende et eventuelt 

tilsvar til rapporten frem til medio september 2018.   

 

 

Endring av PhD forskriften 

 

Styret ba i styremøtet 18. april 2018 om å få saken bedre belyst og forankret i organisasjonen.  

De ba også at det skulle utarbeides rammeverk, retningslinjer og evalueringskriterier for 

akademiske avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 

 

Saken er sendt tilbake til forskningsutvalget for bearbeiding og vil komme tilbake til styret for 

endelig beslutning på styremøtet 31. oktober. 

 

 

Forskningsevalueringen ved AHO 

 

Evalueringsrapporten som ble presentert på styremøtet 18 april i år vil bli trykket før sommeren 

og distribuert internt ved oppstart av neste semester – medio august 2018.   

 

Forskningsutvalget vil utarbeide en helhetlig plan for hvordan anbefalingene i 

evalueringsrapporten skal arbeides videre med.  Planen vil bli lagt frem på styremøtet 12. 

september. 

 

Etatsstyringsmøte med KD 

 

AHO skal i år ha etatsstyringsmøte mandag 11. juni kl. 9-11.  Møtet er lagt opp slik KD normalt 

gjør det, men det er i år ønsket ekstra fokus på utviklingsavtalen i møtet.  Dagsorden er vedlagt. 

 

Fra AHO møter styreleder Gunnar Kvaran, styremedlem Bård Vegard Solhjell, styremedlem Peter 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 

Arkivnummer 18/00337-1  

Vedlegg:  AHO - Dagsorden - etatsstyringsmøte 2018 
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Hemmersam, styremedlem Frida Mcintosh, direktør organisasjon Randi Stene og rektor Ole 

Gustavsen i KD.  Det vil bli muntlig referert fra etatsstyringsmøtet i styremøtet 13 juni.  

 

Diplom resultater vår 2018 

  

Det ble levert totalt 67 master oppgaver ved AHO våren 2018 – 62 i Oslo og 5 i Tromsø. Av 

disse var 29 master i arkitektur, 1 master i arkitekturvern, 27 master i design og 10 master i 

landskapsarkitektur – 5 i Oslo og 5 i Tromsø.  

 

De ble alle sensurert av eksterne sensor team – 59 fikk bestått og 3 ikke bestått.  De 3 som fikk 

ikke bestått var 2 master i arkitektur og 1 master i design.  Tromsø er ikke tatt med da sensur for 

de 5 i Tromsø faller 6. juni 
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Dagsorden for etatsstyringsmøtet med Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo 

 

Innledning  

Vi ber styret først innlede om institusjonens profil, utvikling, ambisjoner og strategier. Deretter 

ber vi om en vurdering av hvordan institusjonen bidrar til oppnåelse av sektormålene, 

eventuelle utfordringer institusjonen møter og hvordan institusjonen har fulgt opp 

utviklingsavtalen og fjorårets tilbakemelding fra departementet. Til slutt ber vi styret om å gi 

en overordnet presentasjon av innspillet til utviklingsavtalen. Styret vil få inntil 20 minutter til 

denne innledningen. Det legges ikke opp til bruk av Power Point.  

 

1. Måloppnåelse og sentrale tema 

Dialogen vil ta utgangspunkt i den enkelte institusjonens resultater, egne mål og 

måloppnåelse, utfordringer og videre planer/strategier. Tema som er sentrale for 

regjeringens politikk vil også bli diskutert. Statsråden for forskning og høyere utdanning har 

følgende prioriterte områder: kvalitet i høyere utdanning, lærerutdanning, øke næringslivets 

innsats og involvering i forskning, grønt skifte og digitalisering.  

 

 Kvalitet i høyere utdanning 

Videre oppfølging av stortingsmeldingene om struktur og kvalitet, faglig konsolidering og 

samordning som del av institusjonsbyggingen, helhet og sammenheng i 

studieprogrammene/studieportefølje, utdanningenes/studietilbudenes relevans for 

arbeidslivet, ikt-studieplasser, livslang læring, kvalitetskultur og meritteringssystemer for å 

løfte status for undervisning, læringsmiljø, Erasmus+  

 

 Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora I Norge 

Oppfølgingen av humaniorameldingen 

 

 Forskning 

H2020, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, grønt skifte, åpen forskning, 

Samspill mellom universiteter og høyskoler og næringslivet, tettere kobling mellom forskning 

og utdanning og mellom forskning og innovasjon, samarbeid med instituttsektor  

 

 Digitalisering 

Oppfølging av digitaliseringsstrategien, mål og tiltak, læringsprosesser, administrative 

systemer, sikkerhet 

 

 God ressursbruk og forvaltning 

Rekruttering/karriere, avbyråkratiserings- og effektivisering, campusutvikling/bygg, 

avsetninger, tiltak for å forebygge seksuell trakassering 
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2. Dialog om utviklingsavtalen    

 

Dialogen vil bygge på innspill fra institusjonen, departementets tilbakemelding og drøftingen i 

møtet i KD 11. april. 

 

3. Innmeldte saker fra institusjonen 

Innmeldte saker vil bli tatt opp der de naturlig hører hjemme i møtets gang.  

 (settes opp som kulepunkter her) 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 31/18 Revisjonsberetning for regnskap 2017 

 

 

    

 
 

Vedlagt følger avsluttende revisjonsberetning fra Riksrevisjonen  

Årsregnskap for 2017 er tidligere behandlet og godkjent av styret og oversendt 
Riksrevisjonen og KD 10. februar. Riksrevisjonen har nå avgitt sin avsluttende 
revisjonsberetning, jf. vedlegg nr 2 og konkluderer med: 
 
Etter Riksrevisjonens mening gir AHOs årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens 
disponible bevilgninger i 2017, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener 
videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2017 og av 
eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2017, i samsvar med statlige 
regnskapsstandarder (SRS). 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige 
informasjonen iårsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens 
mellom den øvrigeinformasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss 
under revisjonen. Vi vurderer også omden øvrige informasjonen ser ut til å inneholde 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at denøvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i revisjonsberetningen. 
Det er ingenting å rapportere i så måte. 
 
Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring 
Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til ISSAI 4000-serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at 
virksomheten har disponert bevilgningene i strid med 
administrative regelverk for økonomistyring. 
 
Det betyr at fjorårets regnskap er godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette 
viser at de siste årenes målrettede arbeid innenfor økonomiforvaltningen og 
økonomistyring har gitt resultater, og gir god motivasjon for å jobbe med fortsatt 
forbedring og utvikling innenfor området.  
 

 

 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 17/00486-19  

Vedlegg:  Revisjonsberetning vedlegg 
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ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 
AHO 
Org. nr.: 971526378 
 
 

 
 

Riksrevisjonens beretning  

Til Arkitektur og designhøgskolen I Oslo 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet    

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Arkitektur og designhøgskolen i Oslo årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består 
av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive 
kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2017.  
 
Virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er - 442 000 kroner. 
 
Etter Riksrevisjonens mening gir Arkitektur og designhøgskolen i Osloårsregnskap et rettvisende bilde av 
virksomhetens disponible bevilgninger i 2017, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener 
videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2017 og av eiendeler, gjeld og 
statens kapital per 31. desember 2017, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS). 

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

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). 
Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av administrative 
regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V). Vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi vurderer også om 
den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den 
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  
 
Det er ingenting å rapportere i så måte. 
 

Vår referanse  2017/00929-7 
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Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er også 
ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap 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 internkontroll. 

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er 
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet 
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet. 
 
Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om 
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999. 
 
Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen 
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll. 
 
Vi gjør også følgende: 

 opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er 

 evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og 
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige 

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene 

 evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og de statlige 
regnskapsstandardene  

Vi kommuniserer med ledelsen og styre og informerer det overordnede departementet, blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av 
betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.  
 
Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og styret, og informerer det overordnede 
departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, 
og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i 
revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i 
beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en 
slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være 
aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 
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Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative 
regelverk for økonomistyring, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt 
det er vesentlige brudd på slike regelverk. 

Uttalelse om øvrige forhold   

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring  
Vi uttaler oss med moderat sikkerhet 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 for 
økonomistyring. Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for 
uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
finner nødvendige. 
 
Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til ISSAI 
4000-serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med 
administrative regelverk for økonomistyring. 
 
  
 
 
 
 
 
Oslo; 23.04.2018 
 
Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Bernt Nordmark 
 avdelingsdirektør 
  

Dokumentet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 32/18 Regnskapsrapport per 30.april 2018 

 

 

    

 
Regnskap per 30.april 2018 
 
Nedenfor presenteres driftsregnskapet for AHO per 30.april 2018. 

 
 
Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 30.april 2018 et overskudd på 2,4 mill. 
kroner. Dette gir et avvik i henhold til periodisert budsjett for perioden på 2,6 mill kroner. Avviket 
skyldes mindre periodiseringsavvik på felles driftsbudsjett og instituttenes budsjetter. 
Driftsinntektene er på 63,7 mill. kroner og er omtrent på budsjett for perioden. 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 18/00086-4  
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Det er foretatt ordinære investeringer hittil i år for 0,11 mill kroner. Dette er investeringer i IKT-
utstyr og møbler/utstyr. Årets budsjett er på 2,5 mill. kroner. 
Lønnskostnadene for AHO totalt er på 39,1 mill. kroner og er 3,7 mill under budsjett. Avvik på 
institutter og felles lønnsbudsjett skyldes periodiseringsavvik. 
Driftskostnadene er på 22,2 mill kroner, med et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner mot periodisert 
budsjett og skyldes en rekke mindre avvik hos avdelingene og instituttene. 
 
Bruk av fondsmidler/reserve 
Det er per april ikke benyttet midler fondet/reserven: 
Fondsmilder 2017-2020 Bevilget 

2017-2019 
Forbruk 

2017 
Revidert 

bevilgning 
2018-2020 

Mindreforbruk instituttene 1 788 000       2 214 000 
Tilpasninger, møbler og utstyr til kantinen 1 300 000 200 000 500 000 
Møbler til auditoriet og grupperom      1 200 000 1 065 000   
Servicetorg         500 000 0 500 000 
Sørfløyen      4 000 000 0 4 000 000 
Landskapsutdanningen i Tromsø      1 000 000 909 000 1 000 000 
Forskningsevaluering         550 000 400 000 150 000 
Forskningsstimulering         400 000 85 000 300 000 
Mulighetsstudien AHO, KHiO, NMH 2 073 000 730 000  
Hovedinngang AHO 1 000 000  1 000 000 
Flytte printerrom, bygge nytt printrom 500 000 310 000 150 000 
Totalt 14 311 000 3 699 000 9 814 000 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar regnskapet per 30.april til etterretning. 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 33/18 Utviklingsavtale 

 

 

   

 
Styret vedtok i styremøtet i mars (sak 14/18) forslag til utviklingsavtale, dette ble sendt til departementet og var 
gjenstand for diskusjon i et møt mellom KD og institusjonene 11. april.  
 
AHO mottok 7. mai brev datert 27. april med tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale og møtereferat fra 
fellesmøte 11. april 2018.  
 
Tilbakemeldingen fra KD kan oppsummeres med følgende punkter: 
Styrker: 

- God logisk struktur, særlig under mål 2 

- Fint at samfunnsengasjement, samarbeidsevne og internasjonalisering følges opp i avtalen 

- Mål 3 er konkret og spennende 

Forbedringspotensiale: 
- Tydeliggjøring av profil 

- Redusere antall delmål og måleparametere 

- Målsett som underbygger hovedmål 3 

- Styrke institusjonelt samarbeid 

Utviklingsavtalen er tema for etatsstyringsmøte 11. juni. Det er avklart at det ikke skal lages et revidert utkast til 
avtale til etatsstyringsmøtet. Hoveddelen av arbeidet med å arbeide videre med utviklingsavtale vil derfor skje i 
juni og august. Det legges opp til at styret 12. september vedtar et revidert utkast til avtale, og AHO har søkt om 
å få utsatt frist for innlevering av revidert utkast. 
 
Det er avtalt møte med ledelsen av Kunsthøgskolen i Oslo om sonderinger knyttet til samarbeid, og flere initiativ 
vurderes også som aktuelle for et større fokus på institusjonelt samarbeid.  
 
 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 17/01115-12  

Vedlegg:  Tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale og møtereferat fra fellesmøtet 11. 

april 2018 

Møtereferat fellesmøte om utviklingsavtaler 11. april 2018 

Utviklingsavtale - innspill mars 

Tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale  
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Olve Sørensen 
22 24 77 10 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo- Tilbakemelding på utkast til 
utviklingsavtale og møtereferat fra fellesmøtet 11. april 2018 

Vi viser til første utkast til utviklingsavtale fra AHO 7. mars og dialog på fellesmøtet 11. april 

d.å. i Kunnskapsdepartementet.  

 

Departementet gir med dette en tilbakemelding som utgangspunkt for videre dialog i 

etatsstyringsmøtet, se vedlegget. Referat fra fellesmøtet 11. april 2018 er også vedlagt. 

 

Vi vil be om at institusjonen sender inn et revidert utkast til utviklingsavtale etter 

etatsstyringsmøtet og innen 1. september 2018.  

 

AHO kan ta kontakt med Olve Sørensen (olve.sorensen@kd.dep.no) ved eventuelle 

spørsmål til prosessen og tilbakemeldingen.  

 

Vi ser frem til dialogen på etatsstyringsmøtet. 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf L. Larsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Olve Sørensen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/27-36 

Dato 

27. april 2018 
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Møtereferat 

 
 

Fellesmøte om utviklingsavtaler 11. april 2018 

Departementet hadde invitert styreleder, rektor/direktør og institusjonens 

koordinator/sekretær for utviklingsavtaler til fellesmøte om utviklingsavtaler. Formålet 

med møtet var å ha en felles dialog om innholdet i utviklingsavtalene på tvers av 

institusjonene, for å lære av hverandre og dele erfaringer og synspunkter.  

 

1. Innledning ved statsråd Iselin Nybø, samt svar på spørsmål fra plenum 

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskapning og velferd. Norge står ovenfor 

store utfordringer, og kunnskap må være med på å løse dem. Vi skal utvikle en 

grønnere økonomi og være smarte i møtet med digitalisering og automatisering. Vi skal 

sikre demokratiet vårt og et opplyst folkestyre. Vi skal sørge for at inntektene fra olje og 

gass etter hvert blir byttet ut med inntekter fra nye produkter og teknologier, og vi skal 

ha nok lærere og sykepleiere.  

 

Ett av signalene fra besøk i sektoren, er at vi ikke skal slippe taket på kvalitetsarbeidet. 

Det er en bekymring for at kraften i arbeidet blir svakere om interessen fra politisk hold 

blir mindre. Vi skal være tett på og sørge for at arbeidet på institusjonene fortsetter, og vi 

skal fortsette å arbeide med de nasjonale tiltakene for å utvikle kvaliteten. 

 

Gode utviklingsavtaler er en del av det store puslespillet som kvalitetsarbeidet er. 

Utviklingsavtalene er et virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning og forskning gjennom 

tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling institusjonene imellom. 

 

En differensiert universitets- og høyskolesektor er avgjørende for at sektoren samlet 

skal kunne svare på de høye forventningene vi har - til å imøtekomme behovene til et 

spesialisert arbeidsliv, en mangfoldig studentgruppe og ulike kunnskapsbehov i ulike 

regioner. Utviklingsavtalene kan være et verktøy for å få dette bedre til.  

 

Departementet har til nå inngått ti utviklingsavtaler, og er nå i gang med elleve til. Målet 

er at alle de statlige universitetene og høyskolene skal ha utviklingsavtaler fra neste år. 

Dato:  11. april 2018 Fra/til:  1000-1400 

Referent:  Hofsøy, Wiig, Yuan Møteleder:  Knut Børve 

Til stede:  Se vedlagte deltakerliste 

  

Kopi:  Universitets- og høgskolerådet 
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Side 2 

På sikt ønsker vi at alle skal ha avtaler som starter og slutter samtidig da vi tror det vil 

være en fordel for å nå målet om bedre arbeidsdeling.  

 

Utviklingsavtalene skal bidra til faglig utvikling og være en støtte for styret. Det er fortsatt 

slik at det er styrene som har ansvaret for planer, strategier og forvaltning, men en god 

avtale vil fungere som et instrument for å løfte saker eller områder som styret eller 

ledelsen mener fortjener ekstra oppmerksomhet og trykk for gjennomføring.  

 

Utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere institusjonsprofiler. Da gjelder det å spisse 

målene og operasjonalisere dem slik at det kommer tydelig frem hvilke områder dere 

skal legge vekt på. Hvor kan institusjonen ta en aktiv rolle? Til dere som har en tydelig 

profil: hva er deres fortrinn, hva gjør dere spesielle og hvordan skal det utvikles videre?  

  

Arbeidsdeling er noe de fleste mener er en god idé, helt til vi går fra teori til praksis. 

Dette har det blitt snakket om lenge, og hvor det ikke har skjedd så mye. Derfor 

utfordres dere til å kommentere det nasjonale perspektivet (helheten). Hvordan har dere 

tatt dette med i betraktningen: det kan f. eks. gjelde humaniora, lærerutdanning og etter- 

og videreutdanning. Samarbeid kan være del av arbeidsdeling. Samarbeid kan også 

handle om det internasjonale perspektivet eller instituttsektoren. Målet er bedre kvalitet.  

 

Vi nærmer oss slutten på det første året med femårig master i lærerutdanning, og det 

har vært en krevende start for mange institusjoner. Det er en nasjonal oppgave å sørge 

for at vi har nok lærere og at vi har dem over hele landet. Bør lærerutdanningen løftes 

mer frem i avtalen? Har dere vurdert om samarbeid med andre institusjoner kan heve 

kvaliteten?  

 

Departementet ønsker at dere diskuterer og kommer med innspill på det horisontale 

perspektivet: Når alle har inngått utviklingsavtale er det lettere å se alle i sammenheng. 

Hvordan kan utviklingsavtalene brukes for å få institusjonene bedre koordinert? Det har 

vært et rektormøte om humaniora der dette også ble tatt opp som et tema. Det kan være 

krevende å få til i praksis – alle må strekke seg og bidra. Er det behov for hjelp fra 

departementet? Hvordan skal vi i så fall gjøre det på best måte? Departementet ønsker 

at institusjonene skal ha stor autonomi, vi ønsker ikke å detaljstyre. 

 

Utviklingsavtaler skal gi merverdi utover dagens målstruktur. De innspillene dere har 

kommet med så langt er et godt utgangspunkt. Målene må ytterligere konkretiseres og 

tydeliggjøres og vi må finne fram til de gode måleparametrene, for at avtalene skal bli et 

nyttig verktøy både for institusjonens utvikling og for sektorens utvikling som helhet.  

 

Hvis dere synes målformuleringene ikke er tydelige nok, så kan det være en idé å unngå 

doble mål som gjør målet uklart eller tvetydig. Så kan det å bruke prosessmål være 

egnet for å få til bedre arbeidsdeling og samarbeid for å nå målet om høy kvalitet. Dere 

kan foreslå mål i samarbeid med andre institusjoner enn dere som nå er i prosessen.  

 

Vi har invitert sektoren til dialog om behov for forenklinger i den nasjonale målstrukturen 

som følge av innføringen av utviklingsavtalene, og ser frem til deres innspill i juni. 
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Side 3 

 

Målene dere setter må kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene dere har. 

Departementet kommer tilbake til spørsmålet om finansiering i statsbudsjettet for 2019. 

 

Oppsummering i tre hovedpunkter: 

 Er målene dere har satt så langt knyttet tett nok opp til institusjonens profil. Er 

målene klare nok og spissede nok? 

 Strekker dere dere nok for å få til et samarbeid og arbeidsdeling mellom 

institusjonene? Tenk på det horisontale, nasjonale perspektivet. 

 Har dere vurdert hvilken rolle institusjonen bør ta nasjonalt basert på deres 

styrker og særlige fortrinn? 

 

2. Presentasjon fra de elleve institusjonene og spørsmål/innspill fra plenum 

For å få en best mulig dialog i møtet, var innspillene fra den enkelte institusjon på 

forhånd delt med alle institusjonene som deltok på fellesmøtet, og institusjonene var 

oppfordret til å utfordre hverandre. De elleve institusjonene ble fordelt i fire puljer. Hver 

av institusjonene ga først en kort presentasjon. Etter presentasjonene ble det åpnet for 

spørsmål og kommentarer fra både andre institusjoner og departementet i plenum.  

 

Mange spørsmål og momenter ble tatt opp i diskusjonen: 

 

Samarbeid og koordinering mellom institusjonene er et viktig element som kan bidra til å 

løfte utviklingsavtaler til et virkemiddel som ser sektoren i en helhet.  

 

Avtalene kan supplere tellekantsystemet med kvalitative elementer. 

 

Hvordan lykkes med å få til den koordineringen som landet trenger? Hvilke behov ser vi 

komme fremover? Hvordan spille hverandre gode?  

 

Arbeidsdeling og kvalitetsutvikling: Evalueringer viser at fagmiljøer kunne vært sterkere. 

Det er også mange små studieprogram. Konsentrasjon fordrer arbeidsdeling.  

 

Også på det administrative feltet kan institusjonene dele ekspertressurser f.eks. på EU.  

 

Arbeidsdeling og regionalt perspektiv: Studentrekruttering og mobilitet er en 

problemstilling ved arbeidsdeling. Digitalisering kan være et av svarene på 

mobilitetsutfordringen. En regional institusjon kan ikke levere alt, må samarbeide. 

 

Regional rolle er vektlagt forskjellig i de ti pilotavtalene som er inngått. Det er naturlig at 

det varierer ut fra institusjonens egenart og satsingsområder. 

 

Profil og kvalitetsutvikling: Utvikling av kjerneområdene ved institusjonen er viktig. 

 

Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt og trengs for å bygge kompetanse for fremtidig 

behov.  
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Side 4 

Kan lærerutdanning løftes mer frem i avtalene? 

 

Mangfold er et stort og høyst relevant tema for institusjonene som ikke kan ses bort fra 

verken i et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.  

 

Måleparametere: Viktig at målene kan måles, men ikke for mange måleparametere. 

Kvalitative og kvantitative måleparametere kan supplere hverandre. 

 

Tidsperspektiv: Fordel med å være i fase med arbeidet med strategisk plan, og koble på 

interne prosesser som gir god sammenheng.  

 

Hvilke prosesser må gjennomføres uansett, og hva trenger institusjonen drahjelp til? 

 

 

3. Avslutning 

Departementet takket for oppmøtet og et godt engasjement fra alle deltakerne. Vi håper 

at fellesmøtet har gitt et godt grunnlag for å jobbe videre.  

 

Til slutt ble det orientert om den videre prosessen: I tillegg til dette møtereferatet, sender 

departementet skriftlige innspill og kommentarer til den enkelte institusjonen. 

Utviklingsavtaler skal diskuteres på etatsstyringsmøtene i mai og juni. Institusjonen vil bli 

bedt om å sende et revidert utkast til utviklingsavtale primo september. Det berammes 

dialogmøte mellom departementet og hver enkelt institusjon i oktober (kan 

gjennomføres som videokonferanse). I november vil endelige utkast til utviklingsavtaler 

som er behandlet av styrene ved de respektive institusjonene, bli forelagt politisk ledelse 

i departementet. Endelige utviklingsavtaler (ferdigforhandlet mellom institusjonene og 

departementet), vil inngå i tildelingsbrevet for 2019.  
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Side 5 

Deltakerliste: 

Fra institusjonene  

Ole Gustavsen, rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Randi Stene, direktør organisasjon, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Steinar Kristoffersen, rektor og styreleder, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Gerd Marit Langøy, høgskoledirektør, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole 

logistikk 

Johann Roppen, rektor og styreleder, Høgskulen i Volda 

Karen Lomeland Jacobsen, høgskoledirektør, Høgskulen i Volda 

Merete Lingjærde, prorektor, Kunsthøgskolen i Oslo 

Annemarie Bechmann Hansen, høgskoledirektør, Kunsthøgskolen i Oslo 

Anette Christensen, seniorkonsulent, Kunsthøgskolen i Oslo 

Kari Olrud Moen, styreleder, Norges handelshøyskole 

Øystein Thøgersen, rektor, Norges handelshøyskole 

Linda Rud, avdelingsleder, Norges handelshøyskole 

Lars Tore Ronglan, rektor og styreleder, Norges idrettshøgskole 

Lise Sofie Woie, adm. direktør, Norges idrettshøgskole 

Karen Christensen, kommunikasjonssjef, Norges idrettshøgskole 

Mari Sundli Tveit, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Solve Sæbø, prorektor for utdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Peter Tornquist, rektor og styreleder, Norges musikkhøgskole 

Camilla Sønstadbø Thorkildsen, studie- og FoU sjef, Norges musikkhøgskole 

Tove Blix, direktør, Norges musikkhøgskole 

Trine Syvertsen, styreleder, OsloMet - storbyuniversitetet 

Nina Waaler, prorektor, OsloMet - storbyuniversitetet 

Ellinor Dalbye Kasahara, stabsleder, OsloMet - storbyuniversitetet 

Gunvor Guttorm, rektor og styreleder, Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla 

Johan Ailo Kalstad, direktør, Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla 

Frank Reichert, rektor og styreleder, Universitetet i Agder 

Seunn Smith-Tønnessen, direktør, Universitetet i Agder 

Rachel Funderud Syrtveit, seniorrådgiver, Universitetet i Agder 

 

Fra KD  

Iselin Nybø, statsråd 

Rebekka Borsch, statssekretær 

Knut Børve, ekspedisjonssjef 

Toril Johansson, ekspedisjonssjef 

Rolf Larsen, avdelingsdirektør 

Lars Petter Flåtten, avdelingsdirektør 

Berit Johnsen, avdelingsdirektør  

Ingvild Marheim Larsen, fagdirektør  

Zheng Ørvim Yuan, seniorrådgiver 

Christoffer Wiig, seniorrådgiver 

Olve Sørensen, seniorrådgiver 

Mai-Lin Hofsøy, seniorrådgiver 
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Utviklingsavtale 

 

AHO er bedt om å komme med innspill til ca. tre mål som kan inngå i utviklingsavtalen. 

Målene skal bygge opp under de overordnede målene for høyere utdanning og forskning og 

gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen frem til våren 2022. 

Innspillet skal begrunnes ut fra institusjonens fortrinn, utviklingspotensial og utviklingsbehov 

fremover, sett i lys av situasjonen i sektoren samlet og langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning. Institusjonen må også foreslå måleparametere (kvalitative eller kvantitative) som kan 

vise om utviklingen i avtaleperioden er i samsvar med målene. 

 

Forslag til utviklingsmål: 

1. AHO skal videreutvikle sin egenart for å sikre utdanning og forskning av høyeste 

internasjonale kvalitet 

AHO er en spesialisert vitenskapelig høyskole som driver praktisk, akademisk og kunstnerisk 

kunnskapsutvikling. AHO arbeider i spennet mellom utforskning, eksperimentering og 

utdanning, og har en stab som har sin bakgrunn både fra akademia og fra kunstnerisk praksis. 

AHO har som en målsetning å integrere forskning, utdanning og formidling/innovasjon 

helhetlig gjennom all sin virksomhet. 

 

Delmål 1.1 AHO skal sikre og forsterke integreringen mellom forskning, utdanning og innovasjon 

Måloppnåelse vurderes gjennom analyser av nøkkeltall: 

- Andel forskningsprosjekter som har en utdanningsmodul innbakt gjennom prosjektets 

levetid 

- Andel forskningsprosjekter som har innovasjonsmodul innbakt gjennom prosjektets 

levetid 

- Andel masterkurs som har forskningsprosjekter knyttet til seg 

- Andel kurs som har eksterne samarbeidspartnere knyttet til seg 

 

Delmål 1.2 AHO skal utvikle og definere kunstnerisk utvikling innen våre fagfelt 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på 

følgende punkter: 

- Gjennomføre og evaluere en pilot med kunstnerisk research-by-design innenfor AHOs 

doktorgradsprogram 

- I samarbeid med andre institusjoner vurdere å etablere phd-program innen kunstnerisk 

utviklingsarbeid 

- Strategisk vurdere og definere kunstnerisk utvikling i forhold til AHOs øvrige aktivitet 
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Delmål 1.3 AHO skal sikre en balansert og høyt kvalifisert faglig bemanning for å ivareta spennet 

mellom praktisk, akademisk og kunstnerisk kunnskapsutvikling. 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på 

følgende punkter: 

- Etablere en bemanningsstrategi som bygger opp under forsknings- og 

utdanningsaktiviteten ved AHO og som sikrer balanse mellom praksisnær og 

forskningsnær utdanning. 

- Utrede karriereløp for ulike stillingskategorier ved AHO 

- Utrede mulighet for å ha en praksistermin-ordning etter modell av forskningstermin. 

 

2. AHO skal ha fremragende utdannings- og forskningskvalitet 

AHO skal være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og designhøgskolene, med 

fremragende utdanningskvalitet og god kvalitet på forskningen. For å sikre utdanningskvaliteten 

må det kontinuerlig arbeides med programdesign og ledelse av studieprogrammene. AHO har 

ikke etablert gode ordninger for utdanningsfaglig kompetanse, og dette blir derfor en 

hovedsatsning for å sikre videre utvikling av utdanningskvaliteten. AHO skal sikre god 

organisering av og støtte til forskningen, for å opprettholde en høy andel ekstern finansiering 

og for å øke AHOs relativt lave publiseringsrate. AHOs arbeid med internasjonalisering skal sikre 

god forsknings- og utdanningskvalitet, og kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet. 

 

Delmål 2.1 AHO skal videreutvikle utdanningskvalitet ved å sikre god programledelse og 

videreutvikle programdesign 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på 

følgende punkter: 

- AHO skal i perioden evaluere organisering av programledelse 

- Læringsutbyttebeskrivelse på alle studieprogram skal revideres 

- AHO skal utvikle kvalitetsindikatorer per studieprogram 

 

Delmål 2.2 AHO skal heve utdanningskvaliteten ved å sikre en bedre utdanningsfaglig 

kompetanse tilpasset AHOs pedagogikk. 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:  

- Etablere egen opplæring i pedagogisk basiskompetanse 

- Andel av nyansatte har gjennomført opplæring 

- Andel av allerede ansatte har gjennomført opplæring 

- Etablere ordning for merittering av utdanning 

- Antall ansatte med tildelt status «merittert underviser» 
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Delmål 2.3 AHO skal følge opp forskningsevalueringen for å heve kvalitet på 

forskningsaktiviteten 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:  

- Gjennomføringsgrad av handlingplan/tiltaksplan/strategi som utgår fra anbefalingene i 

forskningsevalueringen 

- Antall prosjektsøknader 

- Forskningsfinansiering i perioden 

- Økning i publisering 

- Vurdere organisering av forskningsaktiviteten 

 

Delmål 2.4 AHO skal heve kvalitet på utdanning og forskning ved et systematisk 

internasjonaliseringsarbeid  

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:  

- Etablere et avtaleverk som også kan brukes til internasjonal benchmarking av forskning 

og utdanning 

- Etablere en ny handlingsplan for internasjonalisering med hovedvekt på kvalitet fremfor 

kvantitet 

- Kvalitativt gode utvekslingsavtaler for alle programmer 

- Andel inn- og utreisende studenter 

- Studenters tilfredshet med utvekslingsopphold 

- Andel stipendiater med utenlandsopphold 

- Antall forskningsprosjekter i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere 

 

 

3. AHOs utdanning og forskning skal ha relevans for bærekraftig og inkluderende byutvikling 

AHO skal være en aktiv samfunnsaktør innenfor våre fagfelt. AHO skal benytte sin posisjon som 

en ikke-kommersiell aktør og bidra til å sikre en kunnskapsbasert diskusjon om temaer som 

bærekraft, inkluderende byer, byutvikling, digitalisering, migrasjon og brukerorientert 

teknologiutvikling. AHO skal søke samarbeid med sentrale samfunnsaktører for å videreutvikle 

både den ordinære studieporteføljen og en portefølje av etter- og videreutdanning tilpasset 

samfunnets behov. 

 

Delmål 3.1 AHO skal ha langsiktige forpliktende samarbeid med sentrale aktører i samfunnet 

Måloppnåelse vurderes gjennom analyser av nøkkeltall: 

- Antall langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler 
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- Øke ekstern finansiering 

- Antall forskningsprosjekter det er søkt om i samarbeid med eksterne aktører 

- Antall kurs knyttet til overordnede, langsiktige samarbeidsavtaler 

- Antall nærings/offentlig phd 

- Antall eksternt finansiert professor II 

 

Delmål 3.2 AHO skal gjennom etter- og videreutdanning sikre livslang læring i samspill med 

bransjeaktører 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:  

- Utforme en handlingsplan for etter- og videreutdanning i samarbeid med bransje og 

andre aktører 

- Antall kandidater gjennomført videreutdanningsprogrammer 

- Antall søkere til etter- og videreutdanning 

- Etablere alumniprogram 
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 

 

AHO spiller inn 3 mål, alle knyttet til utdanning og forskning:  

 

1. AHO skal videreutvikle sin egenart for å sikre utdanning og forskning av høyeste 

internasjonale kvalitet  

2. AHO skal ha fremragende utdannings- og forskningskvalitet  

3. AHOs utdanning og forskning skal ha relevans for bærekraftig og inkluderende 

byutvikling  

 

Disse målene og delmålene gir et godt grunnlag for noe nærmere spesifisering og 

konkretisering. Kanskje kunne de gjøres noe mer distinkte, slik at høgskolens profil kommer 

tydelig fram? Kan det markeres tydeligere hva som er forskjellen mellom mål 1 og 2? 

 

Det er god logisk struktur i sammensetningen av mål og delmål, særlig under mål 2, og 

forslag til måleparametre følger godt opp. Kan antallet mål og delmål reduseres og 

innarbeides i en enklere struktur med færre måleparametre enn de over 40 som er tatt med 

her? 

 

I tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet 2017 fikk institusjonen blant annet ros både for 

samfunnsengasjement og for samarbeidsevne og -vilje som partner for samfunns- og 

næringsliv. Det samme gjaldt høgskolens internasjonale ambisjoner og respekterte posisjon 

internasjonalt. Det er gledelig at disse elementene følges opp strategisk i utkastet til 

utviklingsavtale. 

 

Mål 3 er konkret og spennende og har potensial til å synliggjøre AHO på en voksende arena. 

Kunne man nettopp derfor utvikle et målsett som underbygger særlig temaet bærekraftig og 

inkluderende byutvikling, som her ikke gjenfinnes i delmålene, bare i hovedmålet?  

 

NMH, KHiO og AHO deltok i et mulighetsstudium for et mer forpliktende samarbeid.  Alle 

ønsket fortsatt å være selvstendige institusjoner, men med ønsket om styrket institusjonelt 

samarbeid.  Dette bør avspeiles tydeligere i utviklingsavtalen med en uttrykt ambisjon om å 

styrke det institusjonelle samarbeidet. 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 34/18 Status for arbeid mot trakassering 

 

 

    

 
Styret ba i mars om en orientering om oppfølging av tildelingsbrevets krav om bekjempelse av seksuell 
trakassering.  
 
AHO vil arbeide med seksuell trakassering som en del av det generelle arbeidet mot trakassering og for et godt 
arbeids- og læringsmiljø. Handlingsplanen for likestilling og mangfold har arbeid mot trakassering som et av 
sine hovedpunkter. Dette er ikke minst basert på innspill fra studenter som er opptatt av tilbakemeldingskulturen 
ved AHO og en undersøkelse av studenters læringsmiljø på mange UH-institusjoner gjennomført av forskere fra 
Universitetet i Agder som viser at mobbing og trakassering er et signifikant problem også ved høyere 
utdanningsinstitusjoner. 
 
Av aktiviteter så langt i år er de viktigste at det har vært avholdt et seminar med en innleder fra Likestilling- og 
mangfoldsombudet, der både læringsmiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg, likestillings- og mangfoldsutvalget og 
tillitsvalgte. I tillegg har leder for likestillings- og mangfoldsutvalgets leder hatt et temamøte med 
studentorganisasjonen SAHO. Studentene skal i etterkant av dette møtet arbeide videre med en et innspill til 
risikokartlegging. 
 
Av påbegynte aktiviteter ligger arbeid med AHOs etiske retningslinjer og arbeid med varslingsrutinene. Forslag 
til reviderte etiske retningslinjer vil bli diskutert bredt i organisasjonen i løpet av høsten før de skal behandles i 
styret. Et utvalg som arbeider med pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk merittering legger frem sin 
rapport i juni. Når det pedagogiske opplæringen skal planlegges vil det legges inn opplæring knyttet til å 
forhindre trakassering. 
 
Universitets- og høyskolerådet har opprettet et arbeidsutvalg (www.uhrmot.no) som har som mandat å bidra til å 
samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og 
oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter. AHO vil følge med på og støtte seg til deres 
arbeid. Gruppen utvikler et lederopplæringsprogram om trakassering som vil være klart høsten 2018, og som 
AHO vil benytte til lederopplæring. De arbeider også med å få lagt spørsmål om trakassering inn i den nasjonale 
studentundersøkelsen Studiebarometeret. 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00394-1  
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 35/18 Rapport om bemanningsarbeidet knyttet 

til landskapsarkitekturprogrammet 

 

 

    

 
I forbindelse med opprettelsen av Master i landskapsarkitektur ble konsortiumstyret bedt om jevnlig orientert om 
status for rekruttering av fagmiljø. 
 
Per mai 2018 har institusjonene rekruttert i seks stillinger, hvorav fem på AHO. Dette dreier seg om en 100 % 
førsteamanuensis, to 50 % universitetslektorer, en professor II og en stipendiat. I tillegg er det rekruttert en 
100 % professor ved UiT. I tillegg har AHO ansatt en studierådgiver i 100 % med hovedoppgaver knyttet til 
studieprogrammet. 
 
Det er opprettet en prosjektgruppe på tvers av institusjonene med ansvar for ansattrekruttering. Denne gruppen 
har gått gjennom den vedtatte bemanningsplanen, og lagt frem en justert bemanningsplan basert på 
detaljplanlegging av kursene, samt erfaringer knyttet til rekruttering. Konsortiumstyret har sluttet seg til den 
reviderte bemanningsplanen.  
 
De viktigste endringene knyttet til AHO er at landskapsøkologi søkes løst ved tre professor II-stillinger i stedet 
for en 50 % stilling, samt at en 100 % førstestilling er gjort om til to 50 % universitetlektor, slik at lærerteamene 
for de første tre årene vil bestå av en 100 % professor/førsteamanuensis og to 50 % universitetslektor. I tillegg 
diskuteres flere endringer knyttet til fagmiljøet ved UiT. 
 
Det vil opprettes en letekomité som skal arbeide med å identifisere og kontakte potensielle søkere gjennom hele 
opptrappingsperioden.  

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 16/00187-10  

Vedlegg:  KS-Sak 18-18 Rekrutteringsplan LARK 

Vedlegg 1. Bemanningsplan Ma LARK 

Vedelgg 2.  2018 Rekrutteringsplan 
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SAKSFRAMLEGG                                                          Arkivref: BOX / ePhorte 2016/3473 

 

  
Til: Konsortiumstyret LARK AHO/UiT Møtedato: 1.6.2018 Sak: 18/2018 
   

 
 

  

 
 
 
Rekrutteringsplan for bemanning av fellesgrad MA Landskapsarkitektur  
 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

Konsortiumsstyret vedtar plan for rekruttering av ansatte til femårig masterprogram i 
Landskapsarkitektur slik det fremgår av saksfremlegg 

 
 
 
Bakgrunn: 
 
Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet og styret ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo godkjente 
høsten oppretting av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur som fellesgrad mellom de to institusjonene.  
Til grunn for AHO og UiT-styrenes behandling av saken inngikk blant annet bemanningsplan som skal sikre de 
nødvendig faglig kompetanse. Bemanningsplanen som lå til grunn for vedtaket ligger ved som vedlegg 1. 
 
Universitetsdirektør ved UiT anførte følgende i vedtak om opprettelse av LARK: 

«Konsortiumstyret skal rapportere om og holde universitetsdirektøren kontinuerlig orientert om status for 
rekruttering av fagmiljø i henhold til fastsatt bemanningsplan, første gang innen utgangen av vårsemesteret 
2018». 

  
Det nye felles studieprogrammet MA i Landskapsarkitektur har høy grad av lærer- og utstyrsintensitet, og legger til 
grunn at AHO/UiT i perioden 2017-2021 skal rekruttere i overkant 9 vitenskapelige stillinger  
I all hovedsak skal de som rekrutteres ha faglig bakgrunn i landskapsarkitektur og de rekrutteres både på kunstnerisk og 
akademisk grunnlag.  
 
AHO/UiT er oppmerksom på at det er et begrenset tilfang på aktuell kompetanse, særskilt knyttet til stillinger med 
toppkompetanse. Vellykket rekruttering forutsetter derfor at det foreligger konkrete rekrutteringstiltak. Av den grunn 
opprettet konsortiumstyret (KS) i KS SAK 2/2018 prosjektgruppe Ansatterekruttering med ansvar for å følge opp 
rekruttering av ansatte i h.h.t bemanningsplanen.  
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KS vedtok i samme sak gruppens medlemmer og oppgaver slik: 

1. Medlemmer: Direktør ved AHO Randi Stene, Instituttleder ved AHO Marianne Skjulhaug og fakultetsdirektør 
UiT/Kunstfak Anne Aagaard. 

 
2. Gruppa ble tillagt følgende oppgaver 

• Gjennomgang av bemanningsplan 
• Utforme rekrutteringsplan  
• Opprette letekomité 
• Følge opp rapportering til Universitetsdirektør ved UiT 

 
Prosjektgruppen Ansattrekruttering fremmet forslag til mandat og sammensetning for Letekomité (LK), som ble 
vedtatt i KS-SAK 16/18. 
 
Gruppa hadde videre i arbeidsmøte ved AHO mars 2018 en gjennomgang av den vedtatte bemanningsplan.  
Det ble i den sammenheng utarbeidet forslag til mindre justeringer som er et direkte resultat av at detaljplanleggingen 
av emnene har kommet lenger og at man har samlet seg noen erfaringer knyttet til rekruttering. 
Justeringene fremgår av bemanningsoversikt i vedlagte rekrutteringsplan.  
 
De viktigste endringene i bemanningsplanen er følgende: 

1. Omgjøring av en 50 % stilling som landskapsøkologi i den opprinnelige planen til tre (3) professor II-stillinger 
innen økologi. Denne endringen begrunnes i at man da vil sikre kompetanse som er knyttet til et levende 
fagmiljø innen økologi, samt at det kan rekrutteres mer spisset kompetanse innen flere deler av økologifaget.  

2. Videre foreslås en 100 % førstestilling omgjøres til to 50 % universitetslektor, med denne endringen vil det 
være et lærerteam bestående av en 100 % professor/førsteamanuensis og to 50 % universitetslektor på de tre 
første årene.  

3. Tidsplan for rekruttering av fagmiljøet til UiT er fremskyndet. Det legges opp til at de planlagte stillingene skal 
være på plass til første kull studenter kommer til Tromsø høsten 2021. Begrunnelsen for dette er at fagmiljøet 
skal være godt forberedt, og at de som ansettes kan bidra i overgangen fra pilotutdanningen til permanent 
studietilbud. 

4. Det diskuteres om det er behov for enda en førstestilling ved UiT. Denne er lagt inn i bemanningsplanen 
med forbehold. Nærmere beslutning knyttet til tilsetting vil bli tatt etter at UiT har tatt opp studenter på 
4. og 5. år 

5. Det skal videre tas stilling til om to 50 % universitetslektor ved UiT bør endres til én 100 % stilling.  Dette 
må vurderes i forhold til det eksisterende miljøet for praktiserende landskapsarkitekter i Tromsø, 
ettersom deltidsansatte vanligvis vil hentes fra praksis i nærområdet. 

6. Intensjonen er at det til enhver tid skal være stipendiater og en forskningskomponent knyttet til 
studieprogrammet. I den opprinnelige vedtatte bemanningsplan fremgår det imidlertid ikke at man 
innenfor studieprogrammet også har en plan for rekruttering av stipendiater knyttet til 
studieprogrammet. Stipendiatstillinger er derfor lagt inn i den reviderte bemanningsplanen slik at disse 
inngår i en helhetlig oversikt. 

 
 
Status rekruttering pr. mai 2018 
Status pr. mai 2018 er at institusjonene har rekruttert til følgende stillinger: 
 

1. UiT: 100% Professor Landskapsarkitektur - kunstnerisk grunnlag  
2. AHO: 100% Førsteamanuensis Landskapsarkitektur - kunstnerisk grunnlag  
3. AHO: 50% Universitetslektor Landskapsarkitektur – kunstnerisk grunnlag  
4. AHO: 50% Universitetslektor Landskapsarkitektur – kunstnerisk grunnlag 
5. AHO – Professor II (fra NMBU, kallet - tiltrer 1.9.2018) 
6. AHO - Stipendiat 
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I tillegg har AHO tilsatt ny studieadministrativ rådgiver i 100% stilling knyttet til studieprogrammet. 
Tilsvarende stilling vil bli utlyst ved UiT høsten 2018. 
  
 
 
Søkerstatistikken viser så langt følgende:  
 

Stilling Antall søkere Kvinner/Menn Nasjonaliteter 

UiT 100% Professor LARK 7 3/4 6 

AHO Førsteamanuensis LARK 7 5/2 6 

AHO 50% Universitetslektor LARK 10 5/5 8 

PhD - Rural Studies 36 18/18 17 

 
 
 
Videre oppfølging 
Forslag til rekrutteringsplan legges med dette frem for KS (vedlegg 2). Det er viktig å understreke at ansvar for 
finansiering av studieprogrammet, herunder også rekruttering og tilsettinger, er regulert i Konsortiumavtalen.  
 
De til enhver tid gjeldende og disponible økonomiske rammer ved institusjonene vil videre være av betydning for det 
felles studieprogrammets kvalitet og drift. Eventuelle endringer i bemanningsplan forårsaket av finansielle problemer må 
derfor alltid behandles i KS. 
 
Rekrutteringsplanen vil bli behandlet i institusjonens styremøter h.h.v ved AHO 13.juni 2018 og ved Det kunstfaglige 
fakultet 11. juni 2018. 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Randi Stene Anne Aagaard 
Direktør organisasjon                                                  fakultetsdirektør   
AHO                                                                            Det kunstfaglige fakultet - UiT 

 

 
  

  
 

 
Vedlegg; 

1. Bemanningsplan MA LARK – opprinnelig utgave 
2. Rekrutteringsplan MA LARK 
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Vedlegg 7. Bemanningsplan MA Landskapsarkitektur – faglige stillinger fordelt på emner 

 
 
 

Sem Emne/kurs Bemannings-norm Fagfelt 
(undervisningsområde) 

Foreslått bemanning 

1 Utprøvinger av form som omgivelse.  
Landskapsmedia for det 21.århundre (20) 

1 hovedlærer 
60 % støtte 

Landskaps-arkitektur (P) Førsteamanuensis 1 
Universitetslektor 1  
Timelærer 

1 Ex.phil /skriveøvelser (10) 40 %  Filosof Undervises med øvrige studenter 
2 Parklaboratorium (20) 1 hovedlærer 

60 % støtte 
Landskaps-arkitektur (P) Førsteamanuensis 1  

Universitetslektor 1 
Timelærer 

2 Landskapsøkologi: Vegetasjon og jordlære (4) 20 % ?  
2 Landskapsarkitekturens historie (6) 20 % Landskaps-arkitektur (T) ansatt førsteamanuensis 
3 Landskapssystemer og form (20) 1 hovedlærer 

60 % støtte 
Landskaps-arkitektur ( Førstestilling 2 

Universitetslektor 2 
Timelærer 

3 Landskapsmedia: Materialer/konstruksjonslære (6) 20 % Landskaps-arkitektur Førstestilling 4 
3 Samtidslandskapsarkitektur (4) 

 
20 % Landskaps-arkitektur ansatt førsteamanuensis 

4 Landskapsøkologi og form (20) 1 hovedlærer 
60 % støtte 

Landskaps-arkitektur Førstestilling 2 
Universitetslektor 3 
Timelærer 

4 Landskapsmedia: Landskaps-og terrengforming (6) 20 % Landskaps-arkitektur (P) Førsteamanuensis 3 
4 Landskapsøkologi: Introduksjon til hydrologi (4) 10 % 

10 % 
Økologi 
Hydrologi 

 

5 By og arkitektur (20) 1 hovedlærer 
60 % støtte 

Arkitektur/ 
urbanisme/ 
landskaps-arkitektur 

Førstestilling 3 
Universitetslektor 3 
Timelærer 

5 By- og byplanhistorie (6) 20 %  Arkitektur Undervises med arkitekt 
5 Introduksjon til urbanisme ( 4) 20 % Arkitektur Undervises med arkitekt 
6 LIVE STUDIO NORD - fellesrom og form (20) 1 hovedlærer 

60 % støtte 
Landskaps-arkitektur Førstestilling 4 

Universitetslektor 3 
Timelærer 

6 Feltarbeid (6) 20 % Landskaps-arkitektur  
6 Landskapsteori (4) 20 % Landskaps-arkitektur Ansatt førsteamanuensis 
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7 Studio 1 Urbane praksiser for nord (20) 1 hovedlærer 
60 % støtte 

Landskaps-arkitektur Nyansatt professor 
Universitetslektor 4 

7 integrerte støttefag (4) 20 %   
7 Landskapsteori: Kartlegging og stedsforståelse (6) 20 % Landskaps-arkitektur  
8 Studio 2 Landskapspraksiser for nord (20) 1 hovedlærer 

60 % støtte 
Landskaps-arkitektur Førstestilling 5 

Universitetslektor 4 
Unversitetslektor 5 

8 Integrerte støttefag (4) 20 %   
8 Teorikurs GIS (6) 20 %   
9 Studio 3 Territorrielle praksiser for nord (20) 1 hovedlærer 

60 % støtte 
Landskaps-arkitektur Førstestilling 5 

Universitetslektor 5 
Timelærer 

9 Remote sensing (4) 20 %   
9 Pre-diploma (6) 20 % Landskaps-arkitektur Nyansatt professor 
10 Diplom 50 % Landskaps-arkitektur Ulike veiledere 
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Plan for rekruttering av ansatte til femårig masterprogram i Landskapsarkitektur 
 
Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og UiT Norges arktiske universitet (UiT) har felles ansvar for at den 
femårige studieprogrammet Master i Landskapsarkitektur er bemannet i henhold til følgende gjeldende krav 
for programmet.  
 
Det finansielle grunnlaget for rekruttering og tilsettinger styres av institusjonene etter økonomimodell som 
ligger til grunn for samarbeidet og som fremgår av Konsortiumavtalen. 
 
Det formelle grunnlaget for rekrutteringsprosesser og tilsettinger ved h.h.v AHO og UIT styres av nasjonalt 
lovverk, samt institusjonenes regler, prosedyrer og malverk som ligger til grunn for all annen tilsetting ved den 
enkelte institusjon.  
 
Som tillegg til institusjonene prosedyrer anføres i denne rekrutteringsplanen noen felles rutiner som skal sikre 
at studieprogrammet har kvalifiserte medarbeidere på rett plass og til rett tid, samt sikrer at rekruttering og 
tilsetting til studieprogrammet ivaretas innenfor en helhetlig og sammenhengene profil. Rutinene knyttes til 
følgende tre stadier i rekrutteringsprosessene:  
 

1. STILLINGSBEHOV 
2. UTLYSNING 
3. ETTER TILSETTING 

 
 
 
 
1. STILLINGSBEHOV 
Bemanningsplanen er utarbeidet på bakgrunn av krav fastsatt av NOKUT jf. Studietilsynforskriftens §2-3, b) 
fokus på helhetlig fagmiljø, og c) AHOs norm for dimensjonering av undervisning av studiokurs og d) 
finansiering av studieprogrammet, e) akkrediteringskrav IFLA.  
 
Bemanningsplanen for MA Landskapsarkitektur legger videre til grunn at studioundervisningen, som er kjernen 
i undervisningen på programmet, ledes av en fulltidsansatt med førstestillingskompetanse, og assisteres av 
universitetslektor i deltidsstilling og eksterne time engasjerte fageksperter. På denne måten vil alle studio ha et 
lærerteam med arbeidslivstilknytning, samtidig som undervisningen ledes av en fulltidsansatt. 
 
Det vedtatte studieprogrammet har en forskningsbasert tilnærming og tilfang av ny kunnskap og kompetanse 
er essensielt. Det skal derfor til enhver tid være tilknyttet minimum 100% stipendiatstillinger ved hver av 
institusjonene.  

 
Stillingsbehov og tidsaspekt for rekruttering til femårige studieprogrammet Master i Landskapsarkitektur (MA 
LARK), skal baseres på følgende justerte plan1:   

 
 
                                            
1 Opprinnelig vedtatt bemanningsplan pr.oktober 2017 justert mai 2018. Begrunnelser for justeringer fremgår av saksfremlegg 
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Stilling  Omfang Ansettelsessted Fagprofil Rekrutteringstidspunkt 

Førstestillinger 

Professor 100 % UiT Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag Tiltrådt 

Førsteamanuensis 100 %  AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag Tiltrådt 

Førsteamanuensis 100 % (50 % 
MA LARK) 

AHO Landskapsarkitekt - akademisk grunnlag Allerede ansatt 

Professor / 
førsteamanuensis 

100 % AHO Landskapsarkitekt - akademisk grunnlag V2019 

Professor / 
førsteamanuensis 

100 % AHO Landskapsarkitekt - akademisk grunnlag V2020 

Professor / 
førsteamanuensis 

100 % UiT Landskapsarkitekt - akademisk grunnlag V2021 

Professor / 
førsteamanuensis2 

100 % UiT Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag Avklares vår 2022 

Professor II 

Professor II 20 % AHO Landskapsarkitekt Tiltrer 1.9.19 
Professor II  20 % AHO Økolog H2018 
Professor II 20 % AHO Økolog H2019 
Professor II  20 % AHO Økolog H2020 

Andre stillinger 

Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag Tiltrådt 
Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag Tiltrådt 
Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag V2019 

Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag V2019 
Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag V2020 
Universitetslektor 50 % AHO Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag V2020 

Universitetslektor 50 % UiT Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag H2019 
Universitetslektor 50 % UiT Landskapsarkitekt - kunstnerisk grunnlag V2020 

Forskningsmiljø/Stipendiater  

Stipendiat 100% AHO Avklares løpende Til enhver tid 
AHO tilsatt  

Stipendiat 100% UiT Avklares løpende Til enhver tid 
Lyses ut høst 2018 

 
  

                                            
2 Endelig behov og beslutning m.h.t opprettelse av denne stillingen vil avgjøres når studenter er igang på både år. 4 og 5 i 
studiet 
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Felles rutiner for å sikre rekruttering i h.h.t vedtatt bemanningsplan: 
a) Faglig leder ved aktuell institusjon har ansvar for at rekruttering følges opp i h.h.t vedtatt 

bemanningsplan  
b) Faglig ledere ved aktuell institusjon skal holde Konsortiumstyret orientert m.h.t status i 

rekrutteringen.  
c) Eventuelle avvik fra planen skal forklares. 

 
I rekrutteringsprosessene er leder på aktuell institusjon bestiller og ansvarlig for gjennomføring.  
Hvem som defineres som leder i en tilsetting vil kunne variere fra stilling til stilling, men hovedregelener at 
leder er enhetsleder, bestiller og "eier" av stillingen. 
 
 

2. UTLYSNINGER 
Felles rutiner for alle utlysninger til studieprogrammet MA LARK: 

a) Konsortiumstyret har opprettet sammensetning og mandat for letekomite (LK) som skal bistå ved all 
rekruttering til studieprogrammet.  

b) LK skal kunne bistå med aktiv rekruttering både før og etter utlysning, blant annet med innspill til 
utforming av utlysningstekster som kan bidra til at omfanget av søkere økes generelt, og det 
underrepresenterte kjønn spesielt 

c) Etter utlysning kan LK forberede rekrutteringsarbeidet sammen med leder av aktuell enhet, kontakte 
aktuelle søkere, informere om stillingens innhold og betingelser, og oppfordre aktuelle kandidater til å 
søke stillingen.  

d) Etter søknadsfristens utløp kan LK gi en kort redegjørelse (enkel logg) til enheten om eget arbeid. 
Komiteen kan også holde kontakt med aktuelle kandidater, men tanke på senere utlysninger. 

e)  Det skal fremgå av alle utlysninger at studieprogrammet eies av UiT og AHO  

 
f) Det skal fremgå av utlysninger av vitenskapelige stillinger at den som tilsettes må påregne å også skulle 

utføre oppgaver ved begge institusjonene selv om hovedarbeidsstedet er Oslo eller Tromsø. 
Konkurransekraft og attraktivitet for både studenter og vitenskapelig ansatte forutsetter et betydelig 
fagmiljø, både i kvalitet og størrelse. Derfor legges det spesielt vekt på at fagmiljøene ved de to 
institusjonene oppleves og fungerer som et felles fagmiljø. De faglige ansatte knyttet til 
studieprogrammet vil delta i undervisning, feltarbeid og verkstedarbeid ved begge institusjoner og 
gjennom alle år i studiet og vil ved denne form for gjennomgående organisering fremstå som et felles 
fagmiljø. 

 
g)  I arbeid med punkt a)- f)  tas det utgangspunkt i foreliggende felles malverk/tekst-grunnlag og liste over 

utlysningssteder. 

 

 
 

 
 
3. ETTER TILSETTING 
  

Derfor legges spesielt vekt på at fagmiljøene ved de to institusjonene oppleves og fungerer som et 
felles fagmiljø. Nytilsatte medarbeidere skal derfor så tidlig som mulig etter tilsetting reise til 
samarbeidende institusjon og introduseres for kollegaer og studenter der. 
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SIRKULASJONSSAKER MAI 
 

 
NR AGENDA                                       
  

 
50/18 
 
 
 
 
 

Appointment of expert committee for PhD position at FTH  
The Institute of Form, Theory and History has applied to FU to appoint an expert committee 
to assess the PhD position PhD by practice.   

 
The Head of the institute Erik Langdalen suggests the following committee 

 Professor Anders Abraham, KADK  
 Architect and partner in Helen&Hard arkitekter Siv Stangeland 
 Head of institute of Architecture, Thomas McQuillan, AHO. 

 
Announcement PhD in practice  
 
Head of FU, Thomas McQuillan, is partial in this case. 
 
Resolution  
FU appoints the suggested expert committee to assess the applications for the PhD 
fellowship PhD by practice.  
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Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

09 May 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board Room 

 Participants : Thomas McQuillan, Victor Plahte Tschudi, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, 

Brita Nøstvik, Peter Hemmersam,  

Notice of  absent:   Tim Anstey, (Tom Davies left after case 49/18) 

   Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Reier Møll Schoder 

   Copy: Randi Stene 

 

 

 

NR AGENDA                                       

  

42/18 Approval of agenda  

  

Resolution 

Agenda 09.05.2018 approved  

 

43/18 

 

Approval of minutes  

 

Resolution  

Minutes from the meeting 04.04.2018 approved  

Minutes from sirkulasjonssaker april approved  

 

RESOLUTION CASES (15 minutes) 

44/18 Application to change main supervisor 

PhD student Karianne Rygh has applied FU to change her main supervisor. Both the present and the proposed 

supervisor, and the head of institute of Design support the application.  

 

Resolution  

FU appoints Andrew Morrison as the new main supervisor for Karianne Rygh  

 

45/18 Report from adjudication committee Iver Tangen Stensrud  

The adjudication committee assessing Iver Tangen Stensruds PhD thesis has handed in their report. The defense is 

20 June 2018.  

 

Resolution  

FU take cognize of the report from the adjudication committee   

 

 

46/18 

 

ORIENTATION CASES 

Minutes from the PhD programme board meeting 

The head of the PhD programme will orientate FU on the meeting(s) in the PhD Programme board  

 

 

47/18 

 

Train the trainers course (UiS)  

 Research administration will orientate about the train the trainers course at the University of Stavanger focused on 

supervisor development.  

 

Resolution:  

FU supports the initiative and suggest that AHO sends a representative from each institute to Stavanger. Heads of 
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institute should be consulted in the selection of candidates.    

 
 

 

48/18 

 

DISCUSSION CASES  

 

The AHO research evaluation, progress plan  

The board has asked FU to start working on a progress plan to follow up the AHO research 

evaluation. As this is a time consuming process, we ask all FU members to meet prepared to 

make recommendations for the process forward.  

 

Already suggested plans are: 

 - Seminar on PhD programme  

 - Action plan for external funding  

 - FU budget and strategy discussion  

 

Resolution 

FU establish a working group to look at a progress plan for the research evaluation. The working 

group will have its first meeting 11 June, and report on its progress in the FU meeting 20 June. The 

members of the working group is:  

- Thomas McQuillan 

- Peter Hemmersam 

- Lise Amy Hansen  

- Victor Plahte Tschudi  

- Reier Møll Schoder will be the secretary  

 

49/18 

 

Revisjon av AHOs Handlingsplan 2017-2020 

FU er bedt om å komme med innspill til en revidert handlingsplan for AHO 2017-2020 som skal 

diskuteres på styremøtet i juni. Hovedsakelig ønskes innspill under mål to, Eksperimenterende og 

akademisk, men innspill utover dette er også velkommen. FUs medlemmer bes forberede seg på 

hvilke saker som kan fjernes, legges til, oppdateres eller revideres i henhold til den allerede 

eksisterende handlingsplanen.  

 

Vedtak:  

FU leder Thomas McQuillan vil lage et utkast i forkant av neste FU møte 30 mai til en revidert 

handlingsplan. Arbeidsgruppen opprettet i sak 48/18 vil også diskutere dette i sammen med 

forskningsevalueringen i sitt møte i juni.  

 

21/18 

(Case 

numer from 

Last 

Meeting) 

 

 

Ph.d.-programmet; potensiell endring av forskrift, utlysning av praksisbasert ph.d. og 

koblingen til kunstnerisk utvikling ved AHO  

AHOs styre behandlet FUs vedtak i sak 21/18 i sitt møte 18 april. Styret valgte å sende saken 

tilbake til FU for å klargjøre flere detaljer før styret endelig kunne vedta forskriftsendringen. 

 

Styrets vedtak var følgende:  

Styret ber om å få saken bedre belyst og forankret i organisasjonen. 

 

Styret ber om at det utarbeides rammeverk, retningslinjer og evalueringskriterier for akademiske 

avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 

 

FUs bes om å diskutere en fremdriftsplan for både å klargjøre hvilke regler og retningslinjer som 

må støtte opp under forskriftsendringen, og en klargjøring av hvor grenseflaten mellom det 

akademiske og kunstneriske skal være i AHOs akademiske ph.d.-program.   

 

Vedtak: 

Lise Amy Hansen tar på seg ansvaret for å legge frem et grunnlag til diskusjon rundt forslag på 

revidert forskriftstekst, med tilhørende retningslinjer til FUs første møte etter sommeren. Sekretær 
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Reier Møll Schoder vil assistere Hansen i dette arbeidet.  

 

 

  

 Any Other business  

 

- En sak kunstnerisk utvikling 

AHO mottok 9 mai en forespørsel fra flere UH institusjoner i Norge om å delta på et møte for å 

diskutere muligheter for en fellesgrad for ph.d. i kunstnerisk utvikling. Peter Hemmersam tok på 

seg ansvaret for å være AHOs kontaktperson for dette møte og følge opp forespørselen derfra.  

 
           Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   

           Head of FU     Secretary  
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SIRKULASJONSSAKER APRIL 
 

 
NR AGENDA                                       
  
40/18 
 
 
 
 
 

Appointment of expert committee for PhD position at UL / IDE  
The Institute of Urbanism and Landscape and the institute of Design announced a PhD 
position in “Design for the Nordic digital city” with an application deadline 6 April.  
 
The leader of the Digital Urban Living research group, Einar Sneve Martinussen, asks that 
the following external assessment committee be appointed: 
- Anders Ese, Rodeo Architects  
- Associate Professor Jørn Knutsen, PhD, Interaction Design at the Institute of Design 
- Professor Peter Hemmersam, Institute of Urbanism and Landscape 
 
As this is a position between two institutes, the application asks for an exemption in how the 
expert committee is put together. The composition of the committee departs from the usual 
formal requirements for an external committee in two ways, which is permissible under 
certain circumstances. 1) The committee has one rather than two external members. As this 
PhD is associated with two institutes, we argue that an exception should be made to have 
both institutes represented in the committee. The two internal candidates will then be 
‘external’ in relation to the other institute. 2) The committee is made up of three men. This is 
a reflection of the composition of the research group, and the relatively narrow field of 
available PhDs with knowledge of/experience with the combined field of digital urbanism in 
Nordic cities. The interviews and final selection of a candidate will be conducted by a group 
with representatives from both institutes and both genders. 
 
Peter Hemmersam is partial in this case  
 
Resolution  
FU appoints the suggested expert committee to assess the applications for the PhD 
fellowship in Design for the Nordic digital city  
 
May 3rd AHO was notified that Anders Ese had to withdraw from the committee. The The 
Institute of Urbanism and Landscape and the institute of Design suggested to appoint Ole 
Smørdal as his replacement. This was approved by the head of FU on delegation. The 
appointed committee is now:  
 
- Researcher, Ole Smørdal, UiO 
- Associate Professor Jørn Knutsen, PhD, Interaction Design at the Institute of Design 
- Professor Peter Hemmersam, Institute of Urbanism and Landscape 
 
 
 

 
41/18 
 
 
 
 
 

Appointment of expert committee for PhD position at FTH  
The Institute of Form, Theory and History has applied to FU to appoint an expert committee 
to assess the PhD position in humanities-based architectural research.  
 
The Head of the institute Erik Langdalen suggests the following committee 

 Associate Professor Øystein Sjåstad, HF, UIO:  
 Associate Professor Line Cecilie Engh, IFIK, UIO:  
 Professor Mari Lending, AHO 

 
Resolution  
FU appoints the suggested expert committee to assess the applications for the PhD 
fellowship in humanities-based architectural research. 
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Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

04  April 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board Room 

  Summoned : Thomas McQuillan, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, Brita Nøstvik, Peter Hemmersam 

Absent:   Tim Anstey, Victor Plahte Tschudi 

  Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Reier Møll Schoder 

   Copy: Randi Stene 
 

 

 

NR AGENDA                                       
  
09/18 
(case nr 
From  
Last  
meeting) 
 
 
 
 
 

NOKUT tilsyn (60 min) 
AHO sendte inn sin selvevaluering av skolens kvalitetsarbeid og kvalitetsarbeidet på masterprogrammene i 
arkitektur og design, og ph.d.-programmet 1 februar. NOKUT vil komme på tilsynsbesøk 11 og 12 april. Den 
første timen av FU møtet holdes av til en briefing-sesjon til alle som har en rolle I tilsynet knyttet til ph.d.-
programmet.  

34/18 Approval of agenda  
  
Resolution:  
Agenda 04.04.2018 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
 

35/18 
 

Approval of minutes  
 
Attachment:  
Minutes from the meeting 14.03.2018 approved with corrections.  
 
RESOLUTION CASES (15 minutes) 

36/18 Appointment as co-supervisor for Eimear Tynan  
Supervisor Andrew Morrison together with Eimear Tynan have applied FU to appoint Anna Ryan as Tynan’s 
co-supervisor  
 
Resolution  
FU appoints Anna Ryan as co-supervisor for Eimaer Tynan.   
 

37/18 Appointment as reader for PhD candidate Axel Heyman 
Supervisor Bendik Manum has applied FU to appoint Terje Holsen as reader for PhD candidate Axel Heyman.  
 
Resolution  
FU appoints Terje Holsen as co-supervisor for Axel Heyman   

 
38/18 
 

 
Appointment as reader for PhD candidate Mathilde S. Dahl 
Supervisor Mari Lending has applied FU to appoint Erik Rudeng as reader for PhD candidate Mathilde S. 
Dahl.  
 
Resolution  
FU appoints Erik Rudeng as reader for Mathilde S. Dahl.   
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39/18 
 

DISCUSSION CASES ( 30 minutes) 
 
The PhD programme and resources.  
The Head of the PhD Program has together with its program committee written two 
casefiles highlighting the need for clarifying the resources necessary to ensure the quality of 
the program and the way in which these resources should be organized. The documents 
highlight a number of important issues pertaining to the training component (30 ECTS) as 
well as raising larger questions of the program’s position within the school’s organization as 
a whole.  
 
These case files are to be forwarded to the Leader Group and to the Working Group for the 
Budget, but it is the opinion of the FU that further discussion is needed before these 
documents are actionable at those levels. As such, a workshop on these questions may 
provide a better foundation for developing the fundamental configuration of the program. 
Against the background of ongoing work in the PhD Program Committee that is expected 
to be presented in the FU in May, the FU will organize a Fall seminar on these questions.  
 
 
Resolution:  
These case files are to be forwarded to the Leader Group and to the Working Group for the 
Budget, but it is the opinion of the FU that further discussion is needed before these 
documents are actionable at those levels. As such, a workshop on these questions may 
provide a better foundation for developing the fundamental configuration of the program. 
Against the background of ongoing work in the PhD Program Committee that is expected 
to be presented in the FU in May, the FU will organize a Fall seminar on these questions.  
 
FU takes cognizance of the casefiles and will take the initiative to arrange a Fall seminar on 
the organization and resourcing of the PhD program. This will be on the agenda for FU’s 
May meeting.  
 
 

  
 Any Other business  

 
           Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   
           Head of FU     Secretary  
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Referat UU møte 19. mars 2018 
 

Orienteringssaker 
 

Sak 6 / 2018 Revidert studieforskrift samt nye studieadministrative rutiner 
 
Studiesjef gjennomgikk de viktigste revideringene i ny forskrift om opptak, studier og 
eksamen ved AHO. Studieadministrasjonen lager et informasjonsprosjekt og gjennomgår de 
viktigste endringene med alle instituttene. Forskriften skal vedtas av styret 17. april 2018. 
 

Sak 7/ 2018 NOKUT-intervjurunde 
 
Studiesjef og viserektor for utdanning gjennomgår de rammer som er lagt for NOKUT-
tilsynet. Tilsynet skal se på hvordan vi arbeider med kvalitet. NOKUT har bedt om å få møte 
ulike grupper ved institusjonen og det er satt opp et intervjuprogram for de dagene de er 
her. Viktig at hver enkelt setter seg inn i sin rolle og leser mandat og funksjonsbeskrivelse 
samt møter på de oppsatte briefingmøter som studieadministrasjonen gjennomfører. 

 

Sak 8/2018 Godkjenning av studieplaner 

 
Det er fremdeles mange mangler ved alle studieplanene for at disse skal kunne vedtas. 
Kommentarer til hvert programområde: 

- Design:  
o Endre Gk5 til 24 sp 
o Design studio er forbeholdt de som skal ta diplom 

 
- Arkitektur:  

o Exphil antall studenter må endres på oversikten da det kommer 20 nye LARK 
studenter høsten 2018. 

o GK5 Halvor Ellefsen byttes ut med Andreas Karlstveit 
o Gro Bonesmo kurs går ut. Dette er kritisk sett utifra et faglig perspektiv. 

Uavklart hvor mange resurser UL har i forhold vikarer. 
o Jeppe Andersens kurs erstattes av Sckunke og Haukland 
o In Transitkurset- her må finansiering avklares før dette kurset er sikret for 

oppstart. 
o To fordypningskurs fra arkitektur utgår. 

- Landskapsarkitektur 
o Studieplaner for Tromsø mangler. 
o Thomas Juul Clemmensen har ansvar for studio kurs Tromsø. 

 
Studieadministrasjonen må sette inn hvor mange studieplasser vi   trenger inn i 
studieoversikten. Det må også settes inn minimum og makimum slik at dette fremkommer 
tydelig i oversikten. Prediplom må settes inn i oversikten slik at antall studenter blir total. 
Det er behov for en bemanningsplan og UU ønsker å diskutere strategien rundt denne. 
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Vedtak : 
Studieplanene for arkitektur, design og Landskapsarkitektur godkjennes med de endringer 
som er beskrevet. De mangler som er diskutert og beskrevet følges opp av de enkelte 
institutt og av studieadministrasjonen og endelig studieplan med endringer sendes på sirk til 
undervisningsutvalget for endelig godkjennelse 
 
Administrasjonen ved organisasjons direktør bes om å fremlegge en foreløpig 
bemanningsplan som kan diskuteres på neste UU møte. 
 
Sak 9/ 2018- godkjenning av diplomsensorer vår 2018 

 
Diplomsensorlisten ikke fullstendig. Endelig liste sendes på sirk til UU for godkjenning. 
 
Sak 10/2018-Hvilken rolle skal portfolioen ha 

 
Programutvalgene hadde denne saken til diskusjon på UU-møte 5.februar. Det har ikke 
kommet andre innspill fra instituttene om denne saken siden den gang.  
 
Vedtak : 

- Portfolio ikke lenger vurderingskriterium i 10.semester. Portfolioen blir fremover kun 
brukt i vurdering av inn- og utreisende studenter.  

- Portfolioens rolle og format må avklares nærmere og tas opp på UU-møte 4.juni 
2018.   

- Progresjonsoppfølging i grunnutdanningen diskuteres i programutvalg for arkitektur. 
- Forslag om skriftlig tilbakemelding til studentene etter hvert masterkurs tas opp som 

sak på UU-møte 4.juni 2018 
- Studieadministrasjonen utarbeider forslag til skjema for progresjonsoppfølging 

 

Sak 11/ 2018 Studieplan og læringsutbyttebeskrivelser i grunnutdanningen 
 

- Design har jobbet med sine læringsutbyttebesrivelser og disse er publisert på web 
- PU for arkitektur jobber med   

 

Sak 12/2018 Fordypningskursenes rolle. 
 
Diskusjon:  
 
Det er viktig å avklare hva det ikke være: prosjekteringskurs 
Hva skal fordypningskurs være:  

- Fra studentene: Ønske om at kursene skal være reell fordypning innenfor et emne 
eller en retning.  

- Fordypning innenfor et emne 
- Fordypning, kortsiktig, intense kurs som ikke tar tid fra de øvrige kursene. 
- Bør fordypningskurs være åpne for alle? 
- Tematisk spesifikke gjør at det er vanskelig å få de på tvers. 
- Bør tilrettelegge for felles møter på master for arkitektur og design. 
- Prediplom er et obligatorisk fordypningskurs og må regnes inn i behovet 
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- Forelesningsserie for 10 semesterstudentene 
- Profesjonskurs kan kobles til pre diplom eller stå alene. Dette må utredes 
- Flere kurs på tvers 
- Flere verktøykurs 
- Kan profesjonskurs koblet til pre diplom 
-  Tillater vi kobling mellom studio kurs og fordypningskurs? 
- Kan fordypningskursene kobles mot LUB: Kunnskap, metode, verktøy, ferdigheter ( 

liste fra Anna) 
- Instituttlederne må se på mulighet for tverrfaglige kurs. Send referat fra 

instituttlederne.  
- Se på dimensjonering av fordypningskursene. Bestilling til instituttlederne 

 

Eventuelt : 
 

- Juni møtet: Opptakskomiteen skal presenterer skoleoppgaven 
- UU overtar oppgaven med å godkjenne opptaksprøvene og opptakskomiteen skal 

presentere skoleoppgaven i UU-møte 4.juni 
- Studieadministrasjonen lager statistikk over diplomer til møtet 4.juin: Stryk, grupper, 

alene, fagområder. 
 
Bestilling til programutvalgene 
 

1. Progresjonsoppfølging: Diskutere skriftlig tilbakemelding etter hvert semester, 
evaluering fra studentene, stafettpinne, sett av rapporter mellom lærerer på de ulike 
semestre, portfolio som verktøy for studentene. Konkrete formater av 
progresjonsoppfølging mellom semestre.  

2. Forberede diplomdiskusjon 
3. Semesterevalueringen og diskusjon om former for evaluering 
4. Forberede runde på AHO Works på juni-møtet. UU velger ut et diplomprosjekt et 

studiekurs pr program 
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Referat fra UU møte 5. februar 2018 

Referat Undervisningsutvalget 5.februar 2018 
 
Til stede: Marianne Skjulhaug, Beate Hølmebakk, Lisbeth Funck, Erik Langdalen, Ole 
Gustavsen, Rachel Troye, Anna Røtnes, Marius Nygaard, Ulrika Herlofsen, Helle Rabbås, Gro 
Bonesmo, Tove Carlsen, Elisabeth  
Frafall: Andrea, Sebastian Jørung Øvrebø, Steinar Killi 

Sak 1/2018 undervisningsutvalgets arbeidsform 
 

1. Gjennomgang av mandatet for Undervisningsutvalget.  
2. Gjennomgang av mandatet for programutvalgene 
3. Rammer for arbeidet i UU (se vedlagt presentajon fra Erik) 

a. Ytre faktorer  
i. Stortingsmelding: Kvalitet i høyere utdanning 

ii. EU-direktiv 
iii. Tildelingsbrev 
iv. IFLA 
v. Stortingsmelding om Humaniora 

vi. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
b. interne faktorer 

i. Strategisk plan 
ii. Handlingsplan 

iii. Utredning om ledelse og organisering 
iv. Digitaliseringsstrategi 
v. Pedagogisk opplæring, merittering 

4. Møteplan: seks ganger i året, skal koordineres med styremøter. Foreløpig agenda:   
Mandag 5.februar 9-16 

1. UUs nye arbeidsform 

2. Programutvalgenes arbeidsform og grensesnitt mot UU 

3.  Strategisk diskusjon 1: studentevaluering  
a. portfolio 
b. predipom og diplom 

4. første presentasjon av studieplan 2018/19 

5. godkjenning av semesterplan 2018/19 

6. saker til styremøte 7.mars 
 

Mandag 19.mars 9-16 (foreløpig) 
1. strategisk diskusjon 2: studiekvalitet 

a. læringsutbyttebeskrivelser (fokus grunnundervisningen inkl. landskap) 
b. Forholdet studiokurs - fordypningskurs 
c. semesterevalueringer høst 2017. Informasjon og vedtak 
d. nye evalueringsformer (ekstern kursevaluering, tillitsperson) 
e. nytt profesjonskurs?  

2. Diskusjon om NOKUT-intervjurunde UKE 15 
3. Godkjenning av diplomsensorer juni 2018 
4. godkjenning av studieplan 2018/19 
5. saker til styremøtet 17-18.april 
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Referat fra UU møte 5. februar 2018 

 
Mandag 4.juni 9-16 (foreløpig) 

1. strategisk diskusjon 3: kvalitet output 
a. årbok, utstillinger, awards, web 

2. Oppsummering av NOKUT-prosessen 
3. behandling av digitaliseringsstrategi 
4. saker til styremøtet 13.juni 

 
Mandag 3.september kl. 09-16: (foreløpig) 

1. strategisk diskusjon 4: opptak 
2. Opptaksrapport 

a. evaluering av hjemmeoppgaver  og skoleoppgaver 
b. evaluering av pilot opptak i Tromsø 
c. evaluering av pilot i Hunan, Kina 

3. Studentevalueringsrapport 
4. saker til styremøtet 12.september 

 
mandag 15.oktober kl. 09-16: (foreløpig) 

1. strategisk diskusjon 5: ? 
2. Studiekvalitetsrapport 
3. godkjenning av ev revidert kursplan 
4. Godkjenning av diplomsensorer januar 2019 
5. saker til styremøtet 31.oktober 

 
Mandag 30.november kl. 09-16: (foreløpig) 

1. strategisk diskusjon 6:  
2. saker til styremøtet 12.desember 

Sak 2/2018 Uklarheter knyttet til programutvalgenes arbeidsform 
 
Innspill fra Landskap:  
Curriculum ble laget for 2 årig master.  Laget en fem års plan for undervisningen for 
instituttet. Utfordring: mangler faglig ressurser. Ingen utfordringer knyttet til arbeid i PU. 
 

1. Det må være et årshjul for programutvalget som flyter. 
2. Hvilke konsekvenser vil det få å ha engelsk som saksbehandlingsspråk. Må utredes.  
3. Representasjon fra LARK. Skal det være institutt eller PU som er representert i UU 
4. Skal programstyret fra 5 årig lark være representert i UU ? 

 
Innspill fra Design 
Arbeidet i  PU flyter godt.  
Instituttets  koordineringsmøter fortsetter.  

1. Opptaksprøver og gjennomgang av opptaksrapport? 
Opptaksprøver skal tas I PU.  

2. OGU oppgaver. PU ønsker å kunne delegere dette til undergrupper som ivaretar 
spesialiseringene. 

3. Studenter er nå tatt med inn I PU gir meget godt perspektiv. 
 
Innspill fra Arkitektur 
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Referat fra UU møte 5. februar 2018 

1. PU jobber med å fordele arbeidsoppgaver og forstå sin rolle. Se Elisabeths skisse for 
arbeidsfordeling. 

2. Uavklart hvordan PU skal jobbe i forhold til instituttledere fra de tre instituttene og 
studieadministrasjonen 

3. Mener opptaksprøvene bør diskuteres I UU 
 
Saker til oppfølging:  

- Studieadministrasjonen utreder hvilke konsekvenser det vil ha å tillate engelsk som 
språk i PU 

- PU kommer med forslag til vara for medlemmene. Frist UU-møte 4.juni.  
- Programutvalget arkitektur, instituttledere og studieadministrasjonen avtaler møte 

der arbeidsformen diskuteres nærmere.   
 
Vedtak : 
 

- UU beslutter at programiutvalgene kan delegere portfoliovurderingen, med den 
forutsetningen at PU fremdeles har ansvar og kvalitetssikrer arbeidet.  

- Opptaksprøvene skal godkjennes av UU.  

3/2018 Evalueringsformer (av studenter) 
 
UU foretok en gjennomgang av AHOs ulike evalueringsformer:  

- Opptaksprøver 
- Korrektur på salen( veiledning). Bruk av ekstern sensor, krav om dette på 

masternivå.Arkitektur benytter ekstern kritiker. 
- Delgjennomganger 
- Sluttgjennomganger 
- Skoleeksamen 
- Øvelser (arbeidskrav) 
- Portfolio 
- Diplomgjennomganger 
- AHO studies, awards 

 
Saker til oppfølging:  

 Karakterere: UU må  diskutere hvilke komponenter som skal ha ulike typer 
karakterer. I dag er det ulik praksis i grunnunervisningen.  (bokstavkarakterer eller 
bestått / ikke bestått). Diskusjonen forberedes til diskusjon i UU høsten 2018.  

 Evalueringer- tilbakemeldinger til studentene. Det forberedes en sak om dette til UU-
møte 19.mars.  

 Diskutere krav til ekstern sensor på grunnutdanning og masternivå. Diskusjonen 
forberedes til diskusjon i UU høsten 2018. 

 Sluttgjennomganger 

 Evaluringsformer bør gjennomgås av PU slik at både arbeidsbyrde og oppfølging av 
ferdigheter og kompetanse hos studentene. Oppgave til PU i forbindelse med 
kursbeskrivelsesprosessen.  

 
Portefoliovurdering 
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Referat fra UU møte 5. februar 2018 

Det finnes ikke retningslinjer pt. 
 

- Marius : Portifolio bør ikke være knyttet til et spesifikt kurs men være en aktivitet ved 
siden av programmet 

- Student rep fra arkitektur: Studentene snakker sammen om hva portefolio er uten at 
dette er et opplegg I regi av skolen. Så sent som GK 5 kommer info om portifolio I 
forbindelse med utveksling. Stor frustrasjon blant studentene om hva portefolio 
egentlig er og hva det skal benyttes til.  

- Presentasjon fra Helle (presentajonen ligger en mal på Moodle) 
- Rachel :Studentene har en portifoloi opplæring allerede i 1.år på design Design 

benytter ikke portefolio som vurderings kriterium “overføring” av studenter mellom 
hvert år. Dette foregår muntlig. Master 3. semester: de må søke med portefolio inn 
på designstudio. Fotostudio er påkrevd fra alle studentene.Oversikt over studentene 
(bilder som er hengt opp på instituttet) bør lages: ref diplom sitt oppsett med bilder 
og bakgrunn. 

- Beate: “Risiko” prosjekter er noe AHO bør diskutere. Hva skal studentene vurderes 
utifra (Trygghet eller “risiko”). Starter masterkursene ved å se på portefolio. 

 
Saker til oppfølging:  

- Det må lages retningslinjer for portefoliovurdering: hva det skal være, hva skal 
studentene samle sammen, system for innlevering. vurdering eller kun til personlig 
bruk. Det må vurderes å inkludere portofolio i læringsutbytte for 
grunnundervisningen.  

- Studieadministrasjonen må lages statiskk over stryk på masterkursene. Forberedes til 
møtet 4.juni.  

- Det må utredes hvordan portefolioen skal bidra til rangering av studenter til 
utveksling ? Skal PU rangere? Studieadministrasjonen forberede sak.  

 
Vedtak:  
UU beslutter å avvikle ordningen med at portefolio skal benyttes som vurderingskriterium 
for opptak til masternivå. Studentene må imidlertid informeres om at portefolio benyttes 
ved uttak til utveksling. Det må lages retninslinjer for hva en portefolio bør inneholde slik at 
dette er i samsvar med kravene som PU kommer til å gjennomgå ved utplukk til utveksling. 
Studieadministrasjonen har en klar rolle her i begynnelsen av studiet, hvor de bør informere 
alle nye studenter om denne ordningen.  
 
Diplom  
 

- Design: Design har to midt term gjennomganger for diplomstudentene. Bør dette 
innføres på de øvrige programmene også? Settes på agendaen 4.juni 

- UU må diskutere om sensorgruppen ved diplom bør inneholde en intern sensor i 
tillegg til de eksterne. Settes på agendaen 4.juni 

- Veiledningstimer for studentene. Bør det settes et ca nivå for hvor mange 
veiledningstimer hver enkelt student skal ha. Dette er også et budsjettspørsmål i 
forhold til instituttenes interne ressursregnskap. Settes på agendaen 4.juni 

 
Prediplom 
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- Manglende beskrivelser på omfang av veiledning.Det må lages kursbeskrivelser på 
dette 

- Det må lages læringsutbyttebeskrivelser for prediplom. Studieadm følger opp med 
instituttlederne.  

- Skal det være tre ulike prediplomkurs- tre programmer. Settes på agendaen 4.juni 
- Diskusjon må fortsette i programutvalgene, hvor også læringsutbyttebeskrivelser må 

lages.  

Sak 4/2018 Godkjenning av semesterplan 2018/19 
 
Semesterkalenderen 2018/2019 
 
Semesterkalenderen ble presentert av studiesjefen.  
 
Vedtak :Planen godkjent 
 

Sak 5 Studieplan, første diskusjon 
 
Studieplaner 
Alle studieplanene ble presentert 
 
Saker til oppfølging:  

- Enighet i UU om at forholdet mellom studiokurs og fordypningskurs må diskuteres. 
Settes på agendaen 19.mars. 

- Sekretær i PU arkitektur tar direkte kontakt med instituttlederne vedrørende 
manglende kurs slik at en fullstendig studieplan kan legges frem på UU møtet i mars.  
 

Vedtak:  
- Studieplan for design vedtas 
- Studieplan for arkitektur vedtas. Det må kompletteres med ekstra fordypningskurs. 

Følges opp av instituttledere på arkitekturprogrammet. Det er foreløpig for få 
studiokurs våren 2019, må følges opp av instituttlederne.  

- Studieplanen for landskap er allerede vedtatt 
 

Sak 6/2018 Saker til styremøte 7.mars 
 
Ingen saker til styremøtet 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 37/18 Årsplan for styrets arbeid  

 

 

    

 

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

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

 

Faste saker hvert møte: 

- Referater (undervisningsutvalg, forskningsutvalg, fagforeninger) 

- Rektors rapport 

- Regnskap 

 

12. september 2018 

- Årsrapport for studiekvalitet 

- Årsrapport for læringsmiljøutvalg 

- Endringer i reglement for opptakskomité 

- Rapport fra NOKUTs tilsyn 

- Digitaliseringsrapport 

- Rapport om pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk merittering 

- Rapport om campusutvikling 

- Budsjettmodell for AHO 

- Revisjon av handlingsplan 2017-2020 

- Utviklingsavtale 

- Kunngjøring av stillinger innen landskapsarkitektur (opptrappingsplan) 

- Tilsetting av professor/førsteamanuensis i designteori 

- Tilsetting av professor i arkitektur 

 

31. oktober 

- Innspill til satsninger utenfor rammen (2020) 

- Orientering om statsbudsjett for 2019 

- Budsjett 2019 – førstegangsbehandling 

- Organisering av AHO 

- Opptaksrammer 2019 

- Rekrutteringsstrategi for studiene med mangfoldperspektiv 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Revisjon etiske retningslinjer AHO og vedtak knyttet til arbeid mot trakassering 

- Endring av forskrift PhD-programmet 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 17/00103-7  
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12. desember 

- Budsjett 2019 – vedtak 

- Utviklingsavtale – informasjon om endelig avtale 

- Status for oppfølgingspunkter i tildelingsbrev 

- Organisering av etter- og videreutdanningen 

- Tilsetting professor i arkitektur 

 

 

6. mars  

- Tildelingsbrev 

- Årsrapport med årsregnskap 

- Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalg 

- Årsrapport fra likestillingsutvalg 

- Årsrapport om informasjonssikkerhet 

- Tildeling av forskningstermin 

- Ny strategi som avløser strategi 2020 

 

8. mai  

 

 

 

19. juni  

- Etatsstyring 

- Revisjon handlingsplan 2017-2020 

- Revidert budsjett 2019 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 38/18 Eventuelt styremøte 13.06.2018       

 

 

    

 
Inger saker under eventuelt. 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 18/00339-1  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 39/18 Revidert budsjett juni 2018, budsjett 

for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med 

UiT 

 

 

    

 
 

AHOs driftsbudsjett revideres normalt i juni. Etter en gjennomgang av regnskap og budsjett per mai 

måned er det ikke behov for en revidering av vedtatt budsjett fra februar måned. 

 

Landskapsarkitekturstudiet som er en fellesgrad mellom AHO og Universitetet i Tromsø (UiT) starter 

opp i august måned. De tre første årene foregår all undervisning ved AHO. Universitetet i Tromsø får 

bevilgningen til dette studiet fra Kunnskapsdepartementet. Den økonomiske modellen som er 

vedtatt av konsortiumstyret for dette studiet medfører at AHO får overført basisbevilgningen for de 

tre første årene fra UiT og budsjetterer og gjennomfører undervisningen. Bevilgningen for de to siste 

årene beholdes hos UiT. 

 

Det er vedtatt en felles bemanningsplan for studiet. Studieprogrammet følger AHOs prinsipper for 

bemanning. Dette medfører en høy grad av lærerintensitet og er ressurskrevende. 

Forslag til driftsutgifter for studiet følger også prinsippene i AHOs vedtatte budsjettmodell. 

 

Nedenfor presenteres forslag til budsjett for studiet. Det er laget forslag til budsjett frem til 

studieåret 2024/2025, da studiet først da vil være fullfinansiert fra Kunnskapsdepartementet. 

 

 
 

Av grunnbevilgningen er det trukket fra 30% for å dekke alle fellesutgifter som husleie, renhold, 

elektrisitet med mer. I tillegg skal den dekke annen infrastruktur som verksted, IKT-utstyr og annet 

nødvendig utstyr. Dette er omtrent tilsvarende den andelen som AHO bruker av vår ordinære 

bevilgning til tilsvarende utgifter. 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR, FELLESGRAD MED UNIVERSITETET I TROMSØ

År 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Sum totale lønnskostnader inkl. sos. utg. 2,947,000 6,637,000   9,457,000 9,457,000    9,457,000    9,457,000    9,457,000    

Sum driftskostnader for studiet 238,000    376,000      514,000    514,000       514,000       514,000       514,000       

Sum totale kostnader 3,185,000 7,013,000 9,971,000 9,971,000 9,971,000 9,971,000 9,971,000

Sum basisbevilgning for studiet, fratrukket 30% 2,492,000 4,984,000 7,476,000 7,476,000 7,476,000 7,476,000 7,476,000
Studiepoengfinansiering 1,980,000 3,960,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000
Kandidatfinansiering 1,480,000

Sum finansiering, fratrukket 30% 2,492,000 4,984,000   9,456,000 11,436,000 13,416,000 13,416,000 14,896,000 

Under/overfinansiering (693,000)   (2,029,000) (515,000)   1,465,000    3,445,000    3,445,000    4,925,000    

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 16/00950-10  
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Ved UiT trekker de 30% fra sin bevilgning for å dekke utgifter til sentraladministrasjonen og deres 

tjenester før bevilgningen stilles til disposisjon for fakultetet. Der har de i tillegg tilsvarende utgifter 

til husleie, elektrisitet og infrastruktur som AHO har.   

 

De tre første årene, med kun grunnbevilgning, vil studiet være underfinansiert. Etter hvert kommer 

finansiering for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon i tillegg. Dette medfører at AHO de 

første årene vil være nødt til å bruke av sine reserver for å finansiere studiet. Vi foreslår at denne 

forskutteringen av bevilgning til studiet avsettes og føres tilbake til reserven etter hvert som studiet 

får inn finansiering fra studiepoengproduksjon og går med «overskudd». 

 

 Budsjettet for finansiering er satt opp ut i fra en ideell situasjon der studiet til enhver tid har 20 

studenter og alle studentene gjennomfører på normert tid uten noen form for avbrekk eller stryk. 

Dette vil i praksis avvike noe, så det kan ta noe lengre tid før all forskuttering til studiet vil være 

avsatt til vår reserve igjen. 

 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

 

Styret vedtar budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT, for de tre årene AHO er 

ansvarlig for. Etter hvert som studiets finansiering øker utover basisbevilgning og studiet går med 

«overskudd», skal AHOs reserve/fond styrkes med beløp tilsvarende det AHO har vært nødt til å 

forskuttere. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 40/18 Opptaksrammer 

videreutdanningsprogrammer 2019 

 

 

    

 
Livslang læring er en av hovedprioriteringene i regjeringens forventninger til universitets- og høyskolesektoren. 
Det foregår betydelige endringer i arbeidslivet, og universiteter og høyskoler forventes å bidra til etter- og 
videreutdanning (EVU). Dette er en utdanning som skal brukerfinansieres, og det stilles krav om at EVU er 
selvfinansierende. 
 
AHO har per i dag to etterutdanningsprogrammer, Master i urbanisme og Master i arkitekturvern. Programmene 
er samlingsbaserte og går over tre år på deltid. Disse programmene har gått over flere perioder, men frekvensen 
på opptak har variert over tid. Begge programmene er finansiert av skolepenger og økonomien skal ikke være 
subsidiert av studiefinansieringen til AHOs øvrige programmer. 
 
I 2016 ble det besluttet å tilsette i henholdsvis 100 % og 50 % stillinger knyttet til disse studieprogrammene for å 
sikre faglig kvalitet og kontinuitet. Disse stillingene er finansiert av programmene, og det betyr at AHO har 
løpende kostnader knyttet til disse programmene. I tillegg er det ansatt en person i studieadministrasjonen i 50% 
stilling for å ivareta det studieadministrative arbeidet som er knyttet til begge programmene. 
 
Som tilbydere av etter- og videreutdanning trenger AHO å ha et forutsigbart opptak som bidrar til at vi er en 
synlig aktør innenfor etter og videreutdanningsmarkedet. I tillegg er det fra den finansielle siden, nødvendig med 
en opptakshyppighet som dekker programmenes kostnader. Da forrige kull ble tatt opp med oppstart januar 
2017, lå det som en forutsetning at det tas opp et nytt kull med oppstart januar 2019. Dette er faglig forsvarlig da 
det tredje året hovedsakelig er knyttet til arbeid med masteravhandlingen og dermed er mindre lærerintensivt.  
 
Vi anbefaler at styret setter en samlet opptaksramme for de to programmene som inneholder et minimums- og 
maksimumstall en samlet opptak. Med et samlet studenttall på 32 studenter vil programmene sett under ett være 
selvfinansierende gitt opptak annenhevert år. Da markedet for denne type etter- og videreutdanningsprogram 
ikke er utømmelig, anbefaler vi styret ikke å øke frekvensen på opptaket. 
 
Vi anbefaler en samlet opptaksramme for de to programmene mellom 32 og 45 studenter, med maksimalt antall 
studenter på urbanisme på 30 studenter og arkitekturvern på 15 studenter. Da er både faglige og økonomiske 
aspekter tatt inn i vurderingen. 
 
Det er behov for en gjennomgang av etter- og videreutdanningsfeltet ved AHO, der man både vurderer 
organisering, finansiering, markedsmuligheter samt faglige utviklingsmuligheter. Vi vil komme tilbake til styret 
med en overordnet sak om etter- og videreutdanningen ved AHO. 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar en samlet opptaksramme i 2019 for Master i urbanisme og Master i arkitekturvern på mellom 32 og 
45 studenter, med en øvre ramme for Master i urbanisme på 30 studenter og Master i arkitekturvern på 15 
studenter.  

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00402-1  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 41/18 Årsrapport om informasjonssikkerhet 

 

 

    

 
IKT-sjef og informasjonssikkerhetsansvarlig Frode Gether-Rønning møter i saken. 
 
AHO vedtok i juni 2016 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet, som skal sikre at AHO ivaretar de krav som 
lovverket setter til håndtering av informasjonssikkerhet. 
Ledelsessystemet består av tre deler: 

- Styrende del 
- Gjennomførende del 
- Kontrollerende del 

De styrende dokumentene omfatter mål, strategi og overordnede prinsipper for arbeidet med 
informasjonssikkerhet og oppfølging av personopplysningsloven. Det foreslås nå et tillegg i denne delen, med et 
nytt kapittel 7 som omhandler en rolleavklaring mellom IKT-avdeling og tjenesteeier. 
 
AHO er i ferd med å tilpasse seg den nye personvernlovgivningen (GDPR) som trer i kraft 1. juli, og det 
utarbeides nye rutiner i den gjennomførende delen for å tilpasse lovgivningen. Disse vedtas administrativt. 
 
I henhold til ledelsessystemet skal styret årlig informeres om arbeidet med informasjonssikkerhet og få rapport 
om oppfølging av tiltak.  
 
Det ble foreslått en rekke tiltak etter ledelsens gjennomgang i 2017. Flere er gjennomført, men enkelte punkter er 
utsatt for å koordinere med andre prosjekter. Disse skal etter planen gjennomføres i 2018. 
 
Som det går frem av vedlagte rapport har AHO avdekket 4 avvik i 2017, hvorav en har høy, to middels og en lav 
alvorlighetsgrad. Alle avvik er nå lukket. Ett avvik er midlertidig lukket og vil bli lukket endelig når AHO i 2019 
bytter telefoniløsning. 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret vedtar revidering av ledeslsessystemets styrende del. 
 
Styret tar rapport om status for informasjonssikkerhet ved AHO til etterretning, og ber om at 

informasjonssikkerhetsarbeidet og implementering av GDPR følges opp. 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00248-1  

Vedlegg:  AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revidert_23032018 

AHO_Kontrollerende_Ledelsens gjennomgang-v-1-2018 (1) 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 42/18 Presentasjon av campusprosjektet 

 

 

    

 
 
 
I 2017 etablerte AHO en campus-gruppe som jobber med utvikling og samordning av AHOs lokaler og 
nye behov. Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter for alle instituttene og representanter fra 
administrasjonen. 
 
Høsten 2017 besluttet campusgruppen å engasjere et arkitektkontor for å utrede fremtidige muligheter 
ved våre lokaler i Maridalsveien 29. 
 
Det ble arrangert en minikonkurranse der tre arkitektkontorer ble invitert til å delta. Blant disse var 
Jarmund/Vigsnæs som tidligere tegnet våre lokaler i Maridalsveien 29. 
Kolab arkitekter med Mestres Wåge som underleverandør vant konkurransen. 

Oppdraget de fikk var å lage en mulighetsstudie hvor følgende skal inngå: beskrivelse av prosess for 
utvikling av vår campus, vurdere nåsituasjonen og komme med en fremtidig løsning for AHOs behov 
bruk av våre lokaler på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det må utarbeides planer for god og 
effektiv bruk av campus, bygg og utstyr i samsvar med institusjonens faglige prioriteringer.  

Kolab og Mestres Våge har arbeidet med oppdraget våren 2018. De har gjennomført en grundig 
prosess der de blant annet har snakket med og fått innspill fra både studenter og en lang rekke 
ansatte ved AHO. 

Kolab/Mestres Våge kommer på styremøtet for å presentere sitt arbeid. 

 
 
 
 
 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 18/00181-3  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse 

 

 

    

 
AHO har benyttet seg av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK som er utviklet av og for universitets- og 
høyskolesektoren (UH-sektoren). ARK består av flere deler; et spørreinstrument, et faktaark og oppfølgingsmøte 
med tolkning av svarrapporter og formulering av tiltak.  
 
Styret blir her presentert for de aggregerte resultatene fra spørreundersøkelsen og en rapport som sammenfatter 
både spørreundersøkelsen, tilbakemeldingsmøtene og tiltaksplaner.  
 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober-november 2017 og fikk en svarprosent på 63 %. 
Spørreundersøkelsen ble fulgt opp med tilbakemeldingsmøter, der resultatene ble presentert, tolket og det ble 
utformet tiltak. Disse møtene skjedde i tidsperioden januar – april 2018.  
 
De overordnede resultatene viser at AHO har et godt arbeidsmiljø, og at AHO skårer stort sett relativt likt med 
UH-sektoren for øvrig. AHO utmerker seg med å oppleve stor autonomi og selvstendighet, stort 
jobbengasjement og høy tilfredshet med egen leder. På den annen side ser vi at det er gjennomgående stort 
arbeidspress, en manglende målklarhet på overordnet nivå og lavere tillit til toppledelsen.  
 
Resultatene varierer fra enhet til enhet og alle enheter har utarbeidet en egen tiltaksplan basert på 
spørreundersøkelse og tilbakemeldingsmøtet, og disse vil bli fulgt opp jevnlig. 
 
På en overordnet nivå er følgende tiltak definert: 

- Rolleavklaringer 
- Formelle og uformelle møtepunkter 
- Bedre internkommunikasjon 
- Utarbeide overordnet visjon og mål 
- Mer tydelighet hos øverste ledelse, løfte frem gode prestasjoner 

Flere av disse punktene ligger inne i pågående prosjekter ved skolen, og punktene vil bli vurdert inn i 
revideringen av handlingsplan som skal styrebehandles i september. 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til etterretning og ber om at undersøkelsen følges opp. 
 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00400-3  

Vedlegg:  ARK - overordnet resultat for AHO 

Rapport ARK  - endelig 
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Agenda:
• Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori
• Gruppearbeid
• Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen
• Gruppearbeid
• Oppsummering med prioritering av områder for videre arbeid
• Skisse av videre prosess 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
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Psykososialt arbeidsmiljø

Samspillet mellom arbeidsoppgaver og 
person

Samspillet mellom personer 

Samspillet mellom person 
og strukturelle forhold på 
arbeidsplassen 



43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse - 18/00400-3 Arbeidsmiljøundersøkelse : ARK - overordnet resultat for AHO

Kravene kjenner vi 

som det som tynger 

og belaster

Dårlig ledelse

Tidspress

Konflikter

Rollekonflikt

Ressursene er det 

som gjør jobben 

positiv og givende.   

Mening i jobben

Sosial støtte 

Tydelig ledelse 

Muligheter til utvikling



43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse - 18/00400-3 Arbeidsmiljøundersøkelse : ARK - overordnet resultat for AHO

Jobb-
krav

Jobb-
ressurser

Positive 
opplevelser

Negative 
opplevelser

Positive og 
negative 

konsekvenser

Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) 
Bakker & Demerouti 2007
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Hva er de viktigste fremmere og hemmere i 
arbeidsmiljøet hos oss?
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• 179 ansatte fikk e-post med lenke til web-skjema 23.10.2017

• Registrerte svar: 108, dvs 60,3% av utsendte skjema 

• Svarprosenter: 

• Kjønn: kvinner 65,5%, menn 55,4%

• Stillingstype: ledere: 100%, vitenskapelig ansatte: 47,2%, stipendiater: 56,5%, 

teknisk administrativt ansatte: 88,4%, 

• Stillingsstørrelse: under 50% stilling: 25,0%, 50-99% stilling: 50,0%, 

100% stilling: 75,8%

Spørreskjemaundersøkelse:
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Ressurser – den enkeltes oppgaveutførelse:
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Ressurser – i kollegafellesskapet:
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Sosialt klima
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Ressurser – i den organisatoriske enheten:

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Ledelse og pålitelighet, overliggende
enhet

Ledelse og pålitelighet, egen enhet

Ledelse og tillit, egen enhet

Rettferdig nærmeste leder

Støtte til forskning og undervisning

Forbedringskultur

Målklarhet



43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse - 18/00400-3 Arbeidsmiljøundersøkelse : ARK - overordnet resultat for AHO

Støtte – til forskning og undervisning:

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Tekn støtte til formidlingsarb

Adm støtte til formidlingsarb

Tekn støtte til forskning /
faglig/kunstnerisk utv.arb

Adm støtte til forskning /
faglig/kunstnerisk utv.arb

Tekn støtte til underv og eksamen

Adm støtte til underv og eksamen



43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse - 18/00400-3 Arbeidsmiljøundersøkelse : ARK - overordnet resultat for AHO

Jobbkrav – i den enkeltes arbeidssituasjon:
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Tilknytning til jobben
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Oppsummering:

28: Fravær arbeidsavhengighet

27: Tilknytning
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Gjennomsnittlig opplevelse av hvordan jobben påvirker helsa:
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Gruppeoppgave:

• Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og negative 
forhold)?

- individuell refleksjon -
- diskusjon i gruppe -

• Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å videreføre.

• Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre
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• Utvikling av tiltak

• Iverksetting av tiltak

• Evaluering

Videre arbeid:

Forbedrings/bevaringsområde Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
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 Organisasjons- og personalavdelingen  April 2018   

 

Rapport fra arbeidsmiljøundersøkelsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo   - 
om organisering, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen  

 

Bakgrunnen for bruk av arbeidsmiljøundersøkelser    

I følge arbeidsmiljøloven § 4-1 (1) har AHO ansvar for at: «Arbeidsmiljøet i 
virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av 
faktorer i arbeidsmiljøet, som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid 
utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet”.   

Internkontrollforskriften av 06.12.96 er ment å sikre at virksomheter driver med 
systematisk, målrettet og dokumentert arbeid med helse-, miljø og sikkerhet. 
Herunder kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.   

Systematisk og jevnlig gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser, skal være med 
på å sikre at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ansvarlig 
arbeidsgiver som jobber systematisk med arbeidsmiljøet, både det fysiske og det 
psykososiale arbeidsmiljøet, og at dette arbeidet dokumenteres.   

 

1 Om ARK 

1.1 Hva er ARK?  

ARK er en forkortelse for Arbeids- og klimaundersøkelse. Denne 
arbeidsmiljøundersøkelsen er utviklet av sektoren selv som et helhetlig system for 
gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser for universitets- og 
høgskolesektoren. ARK benyttes til å kartlegge viktige aspekter ved det psykososiale 
arbeidsmiljøet, og bidrar til å påse at kravene som ligger i arbeidsmiljølovgivningen 
følges.   

ARK består av flere deler; et spørreinstrument (KIWEST), oppfølgingsmøte med 
tolkning av svarrapporter og formulering av tiltak, samt standardiserte «faktaARK».  

Spørreinstrumentet er forskningsbasert og ARK bygger på teori om - 
Jobbkravressurs modellen (JD-R) (Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel, 2014).   

 Hjulet viser prosessen i sin helhet:  
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Gode forberedelser, forankring i organisasjonen, tilbakemeldingsmøter med de 
ansatte og utforming av konkrete tiltak på institutt og i avdeling gjør ARK til en 
inkluderende prosess. Alle faser er viktige for at undersøkelsen skal gi et godt 
fundament å kunne jobbe videre med. Et systematisk arbeid med arbeidsmiljø er en 
kontinuerlig prosess. 

 

1.2 Hvorfor er ARK valgt som metode?  

ARK vektlegger inkludering på alle nivå i organisasjonen. De ansatte er mer involvert 
enn tidligere, og medvirker gjennom utarbeidelse av egne tiltaksplaner. Fokus løftes 
ikke bort fra leders ansvar for å ta tak i arbeidsmiljørelaterte utfordringer, men de 
ansatte ansvarliggjøres for sine svar og selv må bidra inn i utviklingen av sitt eget 
arbeidsmiljø.  

AHO har forpliktet seg til å gjennomføre hele ARK prosessen for å kunne benytte 
ARK:  

1. Bruk av ARK skal forankres i et samarbeid med vernetjenesten og de 
tillitsvalgte der det gis tilslutning til bruk av ARK.  

2. Alle ledd i ARK-prosessen skal gjennomføres; både forankring og kartlegging, 
utvikling og implementering av tiltak, samt evaluering i etterkant.  

3. Alle data som samles inn gjennom elektroniske kartlegginger skal overføres til 
forskningsdatabasen ARK Research Platform. Databasen danner grunnlag for 
sammenligninger over tid ved hver enkelt institusjon og forskning. ARK skal 
videre sikre et system som;   

• danner grunnlag for utviklingstiltak innen områdene personal, 
organisasjon og ledelse.  

• kan brukes til å kartlegge alle viktige aspekter av psykososiale 
arbeidsmiljø, både belastninger og ressurser, slik at kravene som ligger i 
arbeidsmiljølovgivningen tilfredsstilles.  

• er tilpasset sektorens utfordringer gjennom risikovurderinger og kunnskap 
om egenart og rammebetingelser.  

• har et teoretisk og forskningsbasert fundament som gir grunnlag for 
oppfølgingstiltak og forskning.  

• benytter valide og reliable måleinstrument.  
  

1.3 ARK ved AHO  

Ved forrige arbeidsmiljøundersøkelse, som ble gjennomført i 2013, ble ARK vurdert 
som system, men det var tidlig i utprøvingen av den da nye undersøkelsen og AHO 
valgte å vente med å ta i bruk det nye verktøyet. I mellomtiden har AHO fulgt nøye 
med på utviklingen og erfaringen som har blitt gjort av og med ARK. Da AMU i 2016 
bestilte en ny arbeidsmiljøundersøkelse, var det naturlig å velge ARK, som i dag  
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fremstår som det best utviklede og aktuelle systematiske verktøyet for 
arbeidsmiljøundersøkelser i vår sektor.  

Personalavdelingen ved HR-rådgiver Kjersti Coward har vært prosjektleder for 
gjennomføringen av ARK ved AHO. Videre har prosjektleder også fungert som 
prosessleder sammen med HR-rådgiver Cathrine Følstad for de ulike instituttene og 
avdelingene.   

ARK ble gjennomført i perioden 23. oktober -13. november 2017, og oppnådde en 
svarprosent på 60,3 %. Det vil si at 108 av de 179 som fikk tilbud om å delta svarte. 
Dette er noe lavere enn gjennomsnittet for institusjonene som har gjennomført ARK i 
sektoren. Gjennomsnittet totalt er på 66,5 %.  Under presenterer vi hvordan 
svarprosenten har fordelt seg på kjønn, stillinger og stillingsprosent.  
 
Svarprosenten fordelte seg slik:  

Fordeling    
Kvinner  65,50 %  

Menn  55,40 %  

Ledere    100 %  

UF stillinger  47,20 %  

TA stillinger  88,40 %  

Stipendiater  56,50 %  

100 % stilling 75,80 % 

50-99 % stilling 50,00 % 

Under 50 % stilling 25,00 % 

  

Svarprosenten er tilfredsstillende i alle stillingskategorier. Det er verdt å merke at 
mange stipendiater har valgt å besvare undersøkelsen. Normalt har en svarprosent 
blant stipendiater i sektoren for øvrig ligget på ca 30-40 %. Dette kan tolkes som et 
tegn på at stipendiater ved AHO opplever stor tilknytning til institusjonen.  

I den neste presentasjonen viser vi hvordan svarprosenten har fordelt seg på de ulike 
avdelingene, instituttene og levernivåene ved AHO.  

Svarprosent fordelt på enheter:  

Enhet  Svarprosent  
Institutt for arkitektur  43,8 %  
Institutt for design 55,6 %  
Institutt for form teori og historie  46,9 %  
Institutt for urbanisme og landskap  48,4 %  
Stipendiater 56,5 % 
Økonomi og driftsavdelingen 85,7 %  
Øvrig administrasjon  89,3 %  
Avdelingsledere 100 %  
Toppledelsen  100 %  
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AHO valgte denne gang å inkludere alle som på tidspunktet undersøkelsen foregikk 
hadde en kontrakt med AHO uavhengig av stillingsprosent. Dette valget ble tatt med 
bakgrunn i erfaringer fra arbeidsmiljøundersøkelsen i 2013, der flere i mindre 
stillingsprosenter følte seg ekskludert fra å delta og dermed også bli hørt i en så viktig 
prosess. Det ble derfor besluttet å inkludere denne gruppen i ARK 2017. Vi ser 
imidlertid i etterkant av prosessen og av enkelte resultater at deltakelsen fra nettopp 
denne gruppen ansatte kan bidra til større standardavvik og dermed også et resultat 
som kan være vanskeligere å lese. Dette erfares også i oppfølgingsmøtene, der 
resultatene tidvis kan oppleves som mindre gjenkjennbare for møtedeltakerne. Vi vil 
derfor anbefale at disse ikke er med i neste runde, men at de kan involveres i 
evalueringsmøter for å diskutere resultater og tiltak. 

Generelt ble spørreundersøkelsen godt mottatt av de ansatte. Spørreskjemaet 
hadde noen enkelte spørsmål som ble opplevd upresise og/eller innfløkte, og at de 
ikke i like stor grad traff alle deler av ansattmassen ved AHO. Vitenskapelige- og 
teknisk administrativt ansatte kan også ha ulik tilnærming til flere av spørsmålene i 
undersøkelsen. Dette er erfaringer vi bringer tilbake til ARK-administrasjonen ved 
NTNU. 
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2 Resultater og oppsummering 

2.1 Resultater fra ARK undersøkelsen – for hele AHO 

De overordnede resultatene for AHO følger i stor grad svarene som foreligger for 
hele sektoren, hvor det til nå er ca 16 000 respondenter. Der hvor standardavviket er 
høyere enn 1,5 poeng ansees det som vesentlig og gir uttrykk for stort sprik i 
svarene. Ledelsen ved skolen har også definert at et resultat på 4 er for de fleste 
punkter er å anse som et godt resultat, men at det fremdeles er rom for endringer 
eller ivaretakelse av resultatet. 

 

  

 

Det mørkegrå området beskriver Universitets- og høgskolesektoren (UHR) som 
helhet. AHO er markert med den blå linjen. Resultatet viser at AHO sitt resultat 
samsvarer med sektoren generelt, med noen nyanser av positiv og negativ karakter.   

AHO opplever i større grad enn resten av sektoren mer tillit til- og støtte fra nærmeste 
leder, mening i jobben og et større jobbengasjement. Også på enhetsnivå er dette 
gjennomgående ved nesten samtlige enheter.  

 

2.2 Oppsummering tilbakemeldingsmøter på enhetsnivå. 

Ansatte ved AHO verdsetter å ha stor grad av autonomi og selvstendighet i 
hverdagen, men etterlyser en tydeligere oversikt over hvordan beslutnings-
prosessene skjer ved skolen. Hvem tar beslutninger og i hvilke fora?  
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Det ble videre uttrykt behov for klargjøring av roller, og hvilket ansvar/myndighet som 
ligger til de ulike rollene. Dette vil bidra til å utvikle en større følelse av 
selvstendighet, og gi større eierskap til egne oppgaver.  

Lederne etterspør et bedre system rundt, og til oppfølging av medarbeidersamtalen. 
En strategisk bruk av medarbeidersamtalen som verktøy, kan være et hjelpemiddel 
for å tydeliggjøre hvilken tjeneste og rolle hver enkelt ansatt har og også bidra til 
større målklarhet.  

AHOs ansatte er stort sett fornøyde med muligheten som ligger for 
kompetanseheving. Dessverre kjenner mange at den hektiske arbeidshverdagen 
setter begrensinger for å prioritere og sette av tid til egen kompetanseheving. Det 
etterlyses en systematisk kompetansehevingsplan og utviklingsrammer for de ulike 
ansatte gruppene ved skolen.  

Når det gjelder samarbeid, fellesskap, romslighet, sosialt ansvar og klima ser vi at det 
er store standardavvik i resultatene. I tilbakemeldingsmøtene kom det frem at enkelte 
grupper, som midlertidig ansatte og stipendiater, opplever å bli mindre inkludert. 
Dette er en problemstilling skolen kjenner til og som det derfor er fokus på ved AHO. 
Arbeidet med disse gruppene vil fortsette, og det er fremdeles stort rom for 
forbedringer. For stipendiatene foreslås det å få til et tettere samarbeid både 
administrativt og faglig, samt et introduksjonsprogram for nyansatte. Et slikt tiltak vil 
være positivt for alle nyansatte ved skolen uavhengig av ansettelsesforhold. Ansatte i 
faste og åremålsstillinger vektlegger at et godt sosialt miljø i egen enhet er en viktig 
trivselsfaktor. Dette skal vi fortsette å ivareta, samtidig som det skal arbeides med at 
stipendiater og midlertidige i mye større utstrekning skal føle seg inkludert. I en 
forlengelse av dette ble det i samtlige tilbakemeldingsmøter etterlyst både formelle og 
uformelle arenaer, både faglige og sosiale, enkeltvis eller samlet. 

Det ble brukt mye tid på diskusjon rundt temaet målklarhet i tilbakemeldingsmøtene. 
Gjennomgående er de ansatte klar over hva målet med egne arbeidsoppgaver er, 
men savner overordnede mål og visjoner å se dem i forhold til. Det blir etterlyst en 
klar felles visjon for AHO med mål som gir en retning å styre etter.  

De ansatte er godt fornøyd med egen enhetlig ledelse, mens den øverste ledelsen 
ved skolen skårer under 3,5. Dette er et forventet resultat for større høgskoler hvor 
det er stor avstand mellom ansatte og den øverste ledelsen, men et paradoks at en 
liten skole som AHO opplever distansen som så stor. I tilbakemeldingsmøtene var 
det en unison samstemthet. De ansatte opplever lite engasjement og interesse for 
arbeidet som gjøres ved skolen, og at det er mangel på kunnskap og forståelse om 
hva det jobbes med både vitenskapelig og administrativt. Ledelsen oppleves å være 
manglende på både tydelighet og synlighet. De ansatte uttrykker at de ønsker å bli 
ledet, sett, verdsatt og motivert av den øverste ledelsen. Det etterlyses at 
fremragende prestasjoner og bragder anerkjennes og trekkes frem, og gjøres kjent 
internt på AHO. Et slik arbeid vil bidra til å knytte skolen sammen som en enhet og gi 
en felles stolthet av prestasjonene som oppnås på skolen.  
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I undersøkelsen fremkommer det at mellomlederne og instituttlederne har et stort 
tidspress som ligger på kanten til ansvarlighet, og hvor det kan være fare for 
utbrenthet. De skal både ivareta lederoppgaver, drifte instituttet og ha kontroll på 
kvalitet ved egen enhet. Det viser seg gjennom samtaler at det ikke er mer tid igjen til 
viktige oppgaver som ender opp med å bli bort prioritert. Det bør derfor gjøres 
vurderinger for å klargjøre hva som ligger til rollen og muligheter for å delegere. Det 
er mange ved AHO som opplever uklarhet i sine roller og derav blir det noen 
uenigheter mellom ansatte om hvor grensene går for de enkeltes roller. Ved en 
konkret gjennomgang vil det oppklare misforståelser og gi større forståelse av eget 
handlingsrom, som igjen vil bidrar til større autonomi og selvstendighet.  

Ansatte ved AHO finner stor mening i jobben og har et stort jobbengasjement som 
ligger langt over sektoren generelt. Samtidig har ansatte i ledene posisjoner en 
dårligere balanse mellom jobb og familie og arbeidsavhengighet. Når vi ser på alle 
resultatene under ett ser vi at de positive utslagene finner de sin motvekt i at man er 
ambisiøs og tar stort ansvar for arbeidsoppgavene sine. I kortere eller lengre perioder 
går dette utover arbeid-hjem situasjonen og opplever å ha alt for lite tid til alle 
oppgavene. 

 

3 Konklusjon 

Arkitektur – og designhøgskolen har et godt arbeidsmiljø, og skårer stort sett jevnt 
med sektoren som helhet. Men som det fremkommer i refleksjonene over, er det et 
overordnet behov for ha et særlig fokus på miljø og ledelse. I de enkelte avdelinger 
og institutt ligger det også forbedringspunkter som de selv vil ta ansvar for å jobbe 
med i tiden fremover. Oppsummert er dette de viktigeste tiltakene på organisasjons 
nivå fra tilbakemeldingsmøtene: 

 Rolleavklaringer 
 Finne flere møtepunkter, både formelle og uformelle  
 Bedre intern kommunikasjon – deling av suksesshistorier og plattform for 

deling av informasjon både faglig og sosialt 
 Utarbeide overordnet visjon og mål 
 Den øverste ledelsen må bli synlig, tydelig, engasjert, verdsette og løfte frem 

gode prestasjoner i organisasjonen. 

Det å jobbe med arbeidsmiljø, enten av fysisk eller psykosial karakter, er en 
kontinuerlig prosess. Det viktig å fortsette å implementere handlingsplaner og videre 
oppfølging av tiltak. Det er viktig at AHO ikke slipper tak i dette arbeidet frem mot ny 
undersøkelse vinteren 2021. Ved neste ARK-undersøkelse bør det fordeles flere 
roller innenfor ARK arbeidet, og verneombudene bør ha en større rolle. Lederne bør 
ta føring i tilbakemeldingsmøtene med sine institutt og avdelinger, samt ta ansvar for 
å utforme en tiltaksplan, for et tydeligere ansvar. Dette er et arbeid hvor alle roller er 
like viktig, da det er et felles ansvar å jobbe med arbeidsmiljøet.  
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Videre bør temaet ARK tas opp med jevne mellomrom. Frem mot ny undersøkelse 
skal ansatte og ledere ved jevne mellomrom minnes på viktigheten av å jobbe med 
arbeidsmiljøet, og ARK skal bli et kjent tema for både ansatte og ledere. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 44/18 Læringsmiljøundersøkelse 

 

 

 

 

Rapport og handlingsplan fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 

 

 

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at § 4-3 (1) og (2) i Lov om universiteter og høgskoler blir 

gjennomfør. 

I tillegg til det fysiske læringsmiljøet inngår følgende under utvalgets arbeid: 

 Studentvelferd 

 Det psykososiale læringsmiljøet 

 Studentmiljøet ved skolen 

 Tilrettelegging for studenter med særlige behov 

 

Våren 2018 gjennomførte LMU en spørreundersøkelse blant skolens studenter. Oppsummeringen fra 

denne undersøkelsen er å finne i læringsmiljørapporten.   

Noen hovedfunn fra undersøkelsen: 

- Studentene mener luftkvaliteten på salene er dårlig.  

- Temperaturen er ujevn da det ofte er svært kaldt eller svært varmt 

- Mange studenter ønsker mer arbeidslys på salene 

- Svært mange studenter er opptatt av søppelhåndteringen på skolen og ønsker et bedre 

system for dette både på salene og i kantina. 

LMU har arbeidet videre med hovedfunnene rapporten, og deretter laget en handlingsplan som tar 

utgangspunkt i hovedfunn fra undersøkelsen samt de funn som LMU har avdekket ved en 

vernerunde som er gjennomført på skolen. 

Områdene som har hatt særlig fokus er: 

- Luftkvalitet og temperatur 

- Lys 

- Søppel håndtering 

- Internett 

- Psykisk helse: 

- Psykososialt miljø i undervisningen 

- Studentmiljø ved skolen 

LMU ønsker at styret skal bli orientert om de forslag som er diskutert og foreslått av LMU. Enkelte av 

disse forslagene vil kreve en ressursmessig prioritering og for videre behandling av forslagene vil 

disse tas inn ogbehandles i forbindelse med budsjettprosessene de kommende år. 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen 

Arkivnummer 18/00408-3  

Vedlegg:  Handlingplan LMU 2018-2020. 

Læringsmiljøundersøkelsen 2017_rapport_endelig.pdf 
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Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til etterretning. 

Styret ber om at oppfølgingsforslagene bringes inn i videre prioriteringsdiskusjoner. 
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Læringsmiljøutvalget skal bidra til at § 4-3 (1) og (2) i Lov om universiteter og høgskoler blir gjennomfør. 

 

I tillegg til det fysiske læringsmiljøet inngår følgende under utvalgets arbeid: 

 Studentvelferd 

 Det psykososiale læringsmiljøet 

 Studentmiljøet ved skolen 

 Tilrettelegging for studenter med særlige behov 

 
 
 

Aktiviteter som gjennomføres av AHO s Læringsmiljhøutvalg: 

 Regelmessige møter i løpet av året 

 Miljøundersøkelse blant studentene 

 Vernerunder 

 
 

Fokusområder Foreslått aktivitet Prioriteringer 

Fysisk læringsmiljø:   

Luftkvalitet og temperatur Datarommet i 1. etg foreslås utvidet 

ved at vegg mellom de to rommene tas 

vekk. Dette da det er stor forskjell 

på luftkvalitet i de to rommene og 

ved at vegg tas vekk kan dette 

forbedre den totale luftkvaliteten. 

 

Statsbygg må kontaktes vedrørende 

ventilasjon på både grupperom og 

saler slik at utbedring foretas. 

 

Ventilasjon kan ikke skrus av på 

natt. 

 

Hvis ventilasjonssystemet er skrudd 

av må det sørges for at vinduer kan 

åpnes på en forskriftsmessig sikker 

måte hvor vinduskroker monteres evt 

at nye vinduer som kan åpnes settes 

inn. 

 

 

Prioritet 2019-

2020 

Lys Det foreslås at persienner inn mot 

atrium fjernes i 1 etg slik at mer 

lys slippes inn i datarom. 

 

Arbeidslamper plasseres ut på alle 

pulter. Fortrinnsvis halogenlamper 

slik at det ikke genereres mer 

varme. 

 

Evt oppsett av «dagslyslamper» på de 

saler hvor det pr i dag mangler mye 

lys. 

Prioritet 2019-

2020 

Søppel håndtering Det må settes opp flere 

avfallsbeholdere i kantina. Det er 

ønskelig med kildesortering men den 

ene stasjonen er for lite. 

 

Flere søppelstasjoner på salene. Det 

er for få stasjoner pr i dag. Det er 

ønsket kildesortering på sal med 

klar merking. Dagens merking av 

beholdere er for dårlig. 

 

Det må settes opp hyller eller 

lignende for håndtering av 

materialrester. Dette legges i dag i 

hauger på gulv og i dette skaper rot 

og kaos. 

 

Prioritet høsten 

2018 
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Kjøkkenkroker på salene må 

organiseres av skolen. Det må lages 

avfallsbeholdere, kjøleskap må 

settes inn slik at hygiene kan 

opprettholdes. 

 

Det bør utpekes tillitsvalgte i 

klassene som også får et overordnet 

«salansvar» sammen med 

administrasjonen. Dette for å påse 

at orden på salene opprettholdes. 

 

Hundehold på salene må innskjerpes 

 

 

Internett Administrasjonen må ettergå og påse 

at nett-tilgangen økes betraktelig 

på alle saler. 

Prioritet høsten 

2018 

Psykososialt læringsmiljø: 

Studentvelferd 

Studentmiljø 

 

 Prioritet høsten 

2018 

Psykisk helse: LMU følger opp SIO undersøkelsen om 

psykososialt læringsmiljø 

Prioritet høsten 

2018 

Psykososialt miljø i undervisningen  Det foreslås gjennomgang og 

opplæring av lærere innenfor 

pedagogikk. 

 LMU ønsker en tett dialog med 

administrasjonen vedr dette. 

 Varslingsrutiner må utarbeides på 

skolen 

 LMU ser også at de etiske 

retningslinjene på AHO blir mer 

konkrete og rettes også mot 

lærernes oppførsel overfor 

enkeltstudenter 

 

Prioritet høsten 

2018 

Studentmiljø ved skolen LMU har tett dialog med 

studentorganisasjonen SAHO, og eget 

sosialt utvalg er nå etablert i SAHO 

Er påbegynt og 

arbeidet 

fortsetter 

høsten 2018 
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1. Innledning  

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra læringsmiljøundersøkelsen 2017. Formålet 
med læringsmiljøundersøkelsen er å danne et bilde av læringsmiljøet ved AHO, skaffe 
oversikt over hva studentene ser som de største utfordringene og danne bakteppe for 
Læringsmiljøutvalgets arbeid.  

208 studenter besvarte undersøkelsen i år. Dette tilsvarer 31,2% av de aktive studentene i 
høstsemesteret 2017.  

Respondentene er bedt om a ̊ vurdere ulike parameter ved læringsmiljøet både ved hjelp 
av poenggiving over skalaen 1-6, der 1=”i svært liten grad” og 6=”i svært stor grad”, og 
fritekstsvar. Resultatene er sammenfattet og gjengitt i avsnittene under.  

 

2. Tidsbruk  

Diagram 1 Gjennomsnittlig tidsbruk på studier per uke.  

 

Svarene korrelerer godt med NOKUTs studiebarometer som har 51,8 timer arbeidsinnsats 
som gjennomsnitt for AHO i 2017, ved at over 50 % svarer at de jobber mer enn 41 timer.  
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3. Arbeidsplassen  

Diagram 2 Fungerer arbeidsplassen pa ̊ tegnesalen?  

 

Kommentarer/forslag til forbedringer av forholdene pa ̊ arbeidsplassene på tegnesaler, 
auditorium og grupperom: 

Plass 
Plass, eller mangel på plass, er nevnt av flesteparten av studentene som har valgt å 
komme med kommentarer og/eller forslag til forbedringer av forholdene på 
arbeidsplassene. Det er mangel på plass både til studenter og til modeller. Flere reagerer 
på at til dels svært forskjellige kurs plasseres på samme sal. Mange ønsker flere grupperom 
og mulighet til å booke disse også etter klokken 17, noe som ikke er mulig i dagens 
rombookingssystem. Det pekes på at plassmangelen er med på å forsterke problemene 
med luft, renhold og støy. 

Luftkvalitet 
Svært mange studenter har kommentarer om luftkvaliteten. De fleste anser denne som 
svært dårlig og påpeker et behov for bedre ventilasjon. Det pekes spesielt på 
ventilasjonen i de oransje grupperommene. Mange studenter kommenterer at de ofte får 
hodepine. For noen utgjør dette et så stort problem at de velger å jobbe hjemme eller 
andre steder.  

Lysforhold 
Mange studenter mener lysforholdene på tegnesalene generelt er for dårlige. De mer 
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spesifikke tilbakemeldingene går gjerne på at det ikke er lyst nok på kveldstid, at lys bør 
kunne tilpasses individuelt pa ̊ hvert enkelt bord ved hjelp av bordlamper, at taklyset gir for 
flatt lys med feil fargetemperatur, og at automatiske persienner stenger sollys ute.  

Renhold og rot pa ̊ tegnesalene 
Det er flere positive kommentarer til det nye renholdsfirmaet, men mange studenter 
opplever fortsatt renholdet på skolen som for dårlig.  

Mange trekker frem mangel på oppbevaringsplass og muligheter for opphenging av 
plansjer som en årsak til rot på tegnesalene. Det bygges mye og genereres mye søppel. 
Det er ikke uvanlig for mange studenter å måtte starte dagen med å rydde for å ordne 
seg en plass å jobbe på.  

Samtidig peker mange på egen og medstudenters manglende evne og/eller vilje til a ̊ 
rydde. Den dårlige ryddekulturen gjelder ikke bare materialer, men også gammel kaffe, 
ølbokser, matrester og lignende. Det er forståelse for at rot og søppel hindrer renholderne 
i å gjøre jobben sin.  

Mange etterlyser strengere krav/insentiver fra skolens side til rydding. Forslag til tiltak  

 Kan det innføres konsekvenser for manglende rydding?  
 Kan lærerne ta tak i dette?  
 Ha allmøte om regler for tegnesalen, hva er greit og hva er ikke greit?  
 Obligatoriske ryddedager etter gjennomganger?  
 Kost og brett eller lignende slik at studentene enklere kan rydde selv. 
 Bedre søppeltømming. Søppelbøttene blir fulle. Det trengs nok søppelbøtter og 

hyppig nok tømming for å unngå at søppel flyter rundt på salene.  

Håndtering av avfall 
Ett av punktene som går igjen er kildesortering eller mangel på sådan. Mange opplever 
kildesorteringen ved skolen som under enhver kritikk og ikke i tråd med AHOs verdier, som 
bærekraftighet. Flere tar til orde for en kampanje for å få studenter og ansatte til å 
kildesortere. En viktig forutsetning for å kunne kildesortere er godt merkede søppelbøtter, 
slik at studenter og ansatte vet hvor de skal kaste hva. 

Støy på tegnesalene 
En stor del av studentene mener bråk og støy på tegnesalen er det største hinderet for en 
effektiv studiehverdag. Mange peker på overfylte saler og at forskjellige kurs plasseres på 
samme sal som de viktigste årsakene til det høye støynivået. En annen årsak er 
studentgenerert støy. Det er nødvendig med gruppearbeid og faglige diskusjoner, men 
sosialisering på tegnesalen skaper dårlig arbeidsmiljø (selv om det er hyggelig). Det er lett 
å bli avledet, revet med og forstyrret av utenomfaglige diskusjoner.  

Lesing og teoriarbeid oppleves som umulig pa ̊ tegnesal pga støynivået, og mange velger å 
lese på biblioteket eller hjemme.  
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Åpningstider 
Når det kommer til skolens åpningstider, så er studentene delt i sin tilbakemelding. Mange 
er fornøyde med at skolen er åpen hele døgnet. Studentene som er fornøyde med skolens 
åpningstider peker på at studenter kan ha svært forskjellige hverdager, og at noen trives 
best med å jobbe tidlig på dagen, mens andre trives best med å jobbe sent. De av 
studentene som er positive mener det er stressreduserende at man kan komme og gå som 
man vil og ikke matte ta hensyn til åpningstider. Mange peker imidlertid på at dette er 
med på å skape en forventning, både fra medstudenter og lærere, om at man er på 
skolen døgnet rundt. Flere tar til orde for å stenge skolen mellom 23.00 og 7.00 og mener 
dette hadde ført til et bedre læringsmiljø og kanskje også bedre resultater. 

  

4. Psyko-sosialt miljø 

Diagram 3 Føler du deg inkludert i studentmiljøet på ditt studieprogram? 

Diagram 4 Hvordan påvirker de følgende faktorene ditt læringsmiljø? 
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Sosialt miljø/trivsel 
Flertallet av tilbakemeldingene gir inntrykk av et godt og konstruktivt sosialt miljø blant 
studentene. Inkluderende sosialt miljø anses som svært viktig for et godt læringsutbytte. 
Mange betrakter medstudenter som den viktigste ressursen for læring  

Samtidig blir noen isolert og distansert fra det sosiale studentmiljøet. AHO er et lærested 
med heterogen gruppe studenter. Noen studenter kommer rett fra videregående, andre 
har studert noen år, mens atter andre er studenter som har flere år i yrkeslivet bak seg. 
Studentene har derfor ulik grad av forpliktelser utenfor skolen, noe som kan gjenspeiles i 
hvor involvert de er i studentaktiviteter. Noen velger altså i større eller mindre grad å 
distansere seg litt, mens andre opplever distanse til studentmiljøet uten at det er villet.  

Noen av de internasjonale studentene kommenterer at det kan være vanskelig å bli 
integrert, at de norske studentene kan være litt vanskelig å bli kjent med, og at de fleste 
vennene deres er andre internasjonale studenter. Flere peker på at mens den formelle 
undervisningen er på engelsk, så er mye av den uformelle interaksjonen – både på salen 
og utenfor – på norsk. Selv om flere av de internasjonale studentene lærer seg litt norsk 
mens de er studenter ved AHO, opplever mange at det er lett å falle ut når medstudenter 
bytter til norsk.  

Det sosiale samholdet pa ̊ tvers av klassetrinn og studieprogram er noe begrenset. 
Studentene påpeker imidlertid den sosiale og faglige gevinsten ved økt interaksjon med 
andre studenter enn de en sitter pa ̊ samme studio som. Noen foreslår at det arrangeres 
flere og andre typer sosiale arrangementer enn vårfest, høstfest og pubkvelder.  
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Arbeidspress 
Svært mange studenter opplever et stort arbeidspress. De fleste studentene ser at 
arbeidspresset kan ha positive effekter for studentenes produktivitet, men mange 
rapporterer om at arbeidspress og konkurranse mellom studentene skaper prestasjonspress 
som igjen kan føre til prestasjonsangst. Dette hindrer et sunt og konstruktivt samspill 
mellom studentene i læringsprosessen.  

En god del studenter oppgir eksplisitt a ̊ slite med (tidvis) sosial angst på̊ grunn av arbeids- 
og prestasjonspress.  

Det kan lett oppstå̊ konkurranse mellom studentene om å være flinkest i klassen. Flere 
kommenterer at flere lærere har et stort fokus på konkurranse, og at dette virker 
demotiverende i stedet for motiverende.  

Mange føler et press til å være på skolen hele tiden, gjerne også på kvelden og i helgene. 
Mange nevner sågar at flere gjennomganger ble lagt til helgen forrige semester. Dette gir 
studentene få – om noen – muligheter til å hente seg inn  

Relasjon til lærere 

For de fleste har deres relasjon med lærerne en positiv innvirkning på læringssituasjonen. 
Lærerne som gruppe får gjennomgående positive tilbakemeldinger, men enkelte 
kommentarer viser at det kan være utfordringer knyttet til enkeltlærere. Det etterspørres 
også større pedagogisk kompetanse. 
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5. IT-tjenester  

Diagram 5 Har AHO IT-tjenester som møter dine behov som student? 

 

Kommentarer/forslag til forbedringer av IT-avdelingens tjenester:  

IT-avdelingen får mange positive kommentarer knyttet til god personlig service og hjelp 
fra de ansatte. Noen etterlyser et mer oversiktlig system for na ̊r de ansatte er til stede. Et 
forslag til tiltak er å henge opp lister med tidsskjema og kontaktinformasjon.  

Kapasitet på datasalene 
Mange av studentene bruker stort sett egen datamaskin til studiearbeid, og datasalene 
kun i forbindelse med printing og plotting. Svært mange er opptatt av at 
plotterkapasiteten må forbedres, særlig i semesterinnspurten da det ofte blir lange køer 
for plotting.  

Kapasiteten på datasalene er ofte sprengt ved semesterslutt. Mange synes det er spesielt 
dumt når det arrangeres undervisning som okkuperer hele datasalen i slutten av 
semestrene, slik at andre studenter ikke fa ̊r brukt maskiner og plottere.  

Maskinene på datasalen 
Noen rapporterer at ikke alle maskinene pa ̊ datasalene har hele programvarepakken 
installert. Dette fører til at en må logge på flere maskiner og lete etter programmet en 
trenger.  

Samtidig gjør for mange programmer maskinene trege, spesielt ved oppstart. Det 
oppleves som irriterende at programmene ber om en masse innstillinger ved hver oppstart  
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Noen kommentarer antyder at kursing i bruk av maskiner, programvare og plottere hadde 
ført til mer effektiv bruk av tjenestene og lengre levetid på materialet.  

Oppførsel/regler på datasal 
Noen studenter logger seg på maskiner på datasalene og tar lange pauser uten å logge 
seg av. Dette er irriterende for dem som står i kø for å få bruke maskinene. Et forslag til 
tiltak er å installere automatisk utlogging etter 30-45 minutter slik at andre kan benytte 
sen av maskinen.  

 

6. Verkstedene  

Diagram 6 Får du den hjelpen og veiledningen du trenger fra verkstedene og deres 
personal?

 

Kommentarer/forslag til forbedringer av verkstedenes tjenester:  

Verkstedene får også mange positive kommentarer, særlig til opplæring og service i 
verkstedene. 

Plass/kapasitet 
Også i verkstedene utgjør mangel på plass et problem, og et stadig høyere antall 
studenter gjør at det fort blir kø for å få hjelp av de ansatte i verkstedene. Et forslag til 
tiltak er et køsystem, for eksempel i form av at man fører opp navnet sitt på en liste, slik at 
man kan arbeide/oppholde seg et annet sted mens man venter på hjelp. Et annet forslag 
til tiltak er å ansette studentassistenter som kan ta seg av grunnleggende spørsmål og 
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problemer. Et tredje tiltak er å utforme en verkstedsguide som kan legges tilgjengelig på 
nettsidene.   

A ̊pningstider 
Mange av studentene ønsker lengre åpningstider, særlig i semesterinnspurten. 
Stengetidene fører til at det blir kø til maskinene i åpningstidene. Dette oppleves som lite 
effektivt.  

Perioden på høsten når de nye studentene har kurs – og verkstedene er stengt for andre 
studenter – oppleves som utfordrende. 

 

7. Biblioteket  

Diagram 7 Får du den hjelpen og veiledningen du behøver fra biblioteket? 

 

Kommentarer/forslag til forbedringer av bibliotekets tjenester:  

Biblioteket får svært gode tilbakemeldinger knyttet til service og hjelp fra bibliotekets 
ansatte.  

Åpningstider 
Mange studenter kommenterer at det er bra med åpningstider utover vanlig arbeidstid, 
men ønsker seg enda lengre åpningstider. Dette henger sammen med mangelen på 
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lesesalsplasser og kollokvierom ved AHO. Tegnesalene er ikke egnet for lesing og 
teoristudier.  
 
 
Plass 
Ettersom tegnesalene ikke er egnet for lesing og teoristudier, kommer mange til biblioteket 
for dette. Leseplassene som finnes her blir derfor fort tatt. Mange studenter ønsker seg 
derfor flere leseplasser 
 
Støy 
Det er ofte ikke tilstrekkelig ”lesestille” på biblioteket. Det er viktig at de ansatte bidrar til 
ro. Høylydt prating blant studenter og ansatte er forstyrrende.  

 

8. Studieadministrasjonen 

Diagram 8 Får du den informasjonen og veiledningen du trenger når du går til 
Studieadministrasjonen?  

 

Kommentarer/ forslag til forbedringer av studieadministrasjonens tjenester:  

Studieadministrasjonen får gjennomgående positive tilbakemeldinger. Det pekes likevel på 
noen utfordringer: 
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Ett av punktene som går igjen hyppigst er at det er litt utydelig hvem man skal gå til med 
ulike temaer. Noen kommenterer at Studieadministrasjonen er et litt fjernt organ (“Hvem er 
de?”, “Hvor sitter de?”). Studieadministrasjonen og hvem som gjør hva må bli mer synlig.  

Annet 
Noen etterspør lettere og mer utfyllende informasjon om utveksling. Andre ting som 
etterspørres er informasjon om viktige datoer (som semesterstart og semesterslutt), 
eksamen og eksamensplan og ekskursjoner på et tidligere tidspunkt. 

 

9. Kantinen  

Diagram 9 Er du fornøyd med kantinen ved AHO?  

 

Kommentarer/forslag til forbedringer av kantinens tilbud:  

Tilbudet som får desidert flest tilbakemeldinger er kantinen på AHO. Tilbakemeldingene er 
gjennomgående positive og det kommenteres av mange at det har funnet sted en 
kvalitetsøkning.  

Det pekes imidlertid på noen forbedringspunkter og disse inkluderer åpningstider, tilbud til 
vegetarianere/allergikere og bærekraftighet/kildesortering. Mange stiller spørsmål ved 
bruk av engangstallerkner og plastbestikk og peker på at dette ikke er spesielt miljøvennlig 
eller bærekraftig og tar til orde for at kantinen bør ha asjetter, kopper/glass og bestikk 
som kan vaskes og brukes igjen.  
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10. Infotorget  

Kommentarer/ forslag til forbedringer av Info-torgets tjenester:  

De – forholdsvis få – som sier de har benyttet seg av Info-torgets tjenester sier at de får 
den hjelpen de trenger. Mange av kommentarene til Info-torget er imidlertid spørsmål om 
hva Info-torget er og hvilke tilbud man finner der. Mange tror det er det samme som 
service-torget som rigges til i galleriet i forbindelse med semesterstart på høsten. Info-
torget og deres tilbud må bli mer synlig. 

 

11. Informasjon 

Diagram 10 Fungerer AHOs nettsider som en informasjonskanal? 

Diagram 11 Fungerer Moodle som en informasjonskanal fra lærere til studenter? 
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Mange av de som kommenterer at de bruker AHOs nettsider som informasjonskanal  
skriver at de ikke syns den gir nok informasjon, for eksempel om ting som skjer og skal skje, 
samt at den er vanskelig å navigere på. 

Flere kommenterer at det varierer i stor grad hvorvidt lærerne broker Moodle. Noen 
lærere broker Tumbir og/eller Facebook i stedet. Dette oppleves som ekskluderende av de 
som velger ikke å bruke Facebook. I ytterste konsekvens kan det medføre at studenter ikke 
får viktig informasjon.  

Flere studenter som bruker Moodle aktivt kommenterer at de ikke syns det er tilstrekkelig 
brukervennlig. 
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12. SIO  

Diagram 12 Hvilke av disse tjenestene bruker du? 

Diagram 13 Hvor fornøyd er du med følgende tjenester? 
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Flere understreker behovet for flere studentboliger i Oslo. De som bor i studentbolig er 
stort sett fornøyde, men det er viktig at prisen, også på nye boliger, holdes nede. Mange 
av utvekslingsstudentene opplever å bli plassert på Kringsjå, og ikke alle er like glade for 
det. Det oppleves som langt unna AHO og reiseveien er kronglete. 

Undersøkelsen viser forøvrig at det er få AHO-studenter som benytter de øvrige tilbudene 
fra SIO, som allmennlege, psykolog/psykiater, tannhelsetjeneste, studentra ̊dgivning, 
studenthytte, karriereveiledning og bokhandel. En del kommentarer gir inntrykk av at 
hovedårsaken til dette er at tilbudene ligger på Blindern – for langt unna AHO – og at 
AHO-studentene har lite oversikt over hva de kan bruke SIO til. 

 

13. Forslag til handlingspunkter 

Basert på studentenes kommentarer og forslag bør det videre arbeidet med læringsmiljø 
inkludere (men ikke være begrenset til) følgende: 

- Retningslinjer/praksis for salplassering 

- Retningslinjer for booking av (gruppe) rom 

- Ventilasjon 

- Individuelle lamper på arbeidspulter 

- Søppelhåndtering på sal (flere, godt merkede søppelbøtter) 
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- Kildesortering / kampanje for kildesortering 

- Skolens åpningstider 

- Sosiale arrangements på tvers av trinn og studieprogrammer 

- Synliggjøring av Studieadministrasjonen/Infotorget og deres tilbud 

- Synliggjøring av SiO og dere tilbud 

- Mer variasjon og alternativer for vegetarianere og allergikere i kantinen 

 

*** 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 45/18 Organisasjon og ledelsesstruktur 

 

 

 

Styret ba i desember om at det gjennomføres en utredning av organisasjon på bakgrunn av en 

gjennomgang foretatt av Rambøll Management Consulting høsten 2017. Det ble nedsatt en intern 

arbeidsgruppe bestående av rektor Ole Gustavsen, instituttleder Rachel Troye, direktør organisasjon 

Randi Stene og NTL-leder Lene Veronika Randem (representant for fagforeningene) som sammen 

med en ekstern konsulent har foretatt en videre utredning av AHOs organisering. Arbeidet har 

foregått med bakgrunn i Rambølls rapport, innspillworkshop med deltagelse fra alle deler av AHO, 

samt intervjuer med utvalgte roller. 

 

Arbeidsgruppen vil ikke anbefale å vedta en ny organisering før sommeren, men er samstemte om 

at det er behov for å fornye og justere dagens organisasjonsmodell - samtidig som man ivaretar de 

særpreg som har bidratt til dagens AHO.  

 

I vedlagte materialet skisseres det fire modeller for faglig organisering som er forsøkt rendyrket for å 

ivareta flere hensyn. Disse modellene er tegnet opp som underlag for en bredere diskusjon.  Det er 

også nødvendig å se faglig organiseringen i sammenheng med organisering av administrativ side 

for å få optimal samhandling mellom alle skolens enheter. 

 

Det er en stor modenhet for å gjennomføre en omorganisering av administrasjon og støttetjenester, 

men ettersom disse funksjonene til en viss grad er avhengig av faglig organisering har hovedfokus 

for arbeidsgruppens arbeid vært på faglig organisering.  

 

Både for faglig og administrativ organisering legges det frem oversikt over tiltak som vil iverksettes 

uansett organisasjonsmodell, og som legger føringer for videre arbeid. 

 

Rektor anbefaler at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom 

bred involvering. Rektor anbefaler at styret legger føringer for at organiseringen skal støtte opp 

under utdannings- og forskningskvalitet, tydelige roller og ansvarsområder, samt å stimulere til 

samhandling og tverrfaglighet. Konkret bør organiseringen redusere dagens lederspenn på faglig 

side og ha egen leder for å koordinere forskningen. Videre anbefales det at forslag til ny 

administrativ organisering vedtas i styremøtet 31. oktober, og at det legges opp til å redusere antall 

avdelinger.  

 

Til tross for at underlaget i det vedlagte materiale er mindre ferdig enn den faglig organisering, 

anser rektor at det er realistisk å legge frem en konkret modell for administrativ organisering i 

oktober. Organiseringen må ivareta både hensyn til service overfor linjen, administrasjonens 

kontrollfunksjon og strategisk styring.  

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 

Arkivnummer 18/00409-1  

Vedlegg:  Arbeidsguppens funn og anbefalinger 
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Videre vil rektor ta initiativ til at det etableres nye samspillsarenaer og ledergrupper, samt at det 

utarbeides årsplan for strategi- og budsjettprosesser ved skolen. Når en ny organisering er på plass 

vil det arbeides med videreutvikling av ledergruppene. 
 

 

 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom 

bred involvering. Organiseringen skal gi tydelige rolle- og ansvarsområder og støtte opp under 

utdannings- og forskningskvalitet. Styret ber om at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at 

helhetlig, sentral koordinering av forskning ivaretas i organiseringen. 

 

Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i oktober, og at 

en ny organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må ivareta både service overfor egen 

organisasjon, administrasjonens kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft. 

 

Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til arbeidsgruppens 

forslag til utviklingsaktiviteter. 
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Innhold

• Mandat
• Prosessen
• Eksterne krefter og rammebetingelser AHO må ta høyde for i fremtidig organisering 
• Dagens situasjon beskrevet av Rambøll samt innspill fra workshop blant ansatte fra alle 

enheter
• Arbeidsgruppen forslag

– Sentrale kriterier for fremtidig organisasjonsmodell
– Forslag til hovedgrep i den faglige virksomheten– uansett valg av organiseringsmodell
– Modeller for mulige endringer innen den faglige virksomheten
– Forslag til hovedgrep i støttefunksjonene– uansett valg av organiseringsmodell 
– Modeller for mulige endringer innen støttefunksjonene

• Lederfora og samhandlingsarenaer
• Forslag til videre prosess i 2018/2019
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Mandat

• Styret ber om at det gjennomføres en utredning av organisasjon som 
fremlegges for behandling våren 2018

• Arbeidet bygger videre på gjennomgangen foretatt av Rambøll 
Management Consulting høsten 2017

• Det nedsettes en intern arbeidsgruppe ledet av rektor med bistand fra 
ekstern konsulent

• Styret legger ikke opp til noen beslutning om ny organisering på møtet i 
juni, men ønsker å gi sine innspill og råd til administrasjonen i dens videre 
arbeid med organisering. 
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Prosessen
• Arbeidet bygger på utredningen foretatt høsten 2017 med intervjuer av alle ledere på 

AHO

• Det er gjennomført en ½ dags «innspillworkshop» med deltakelse fra alle 
organisasjonsenheter. Resultatene er oppsummert og presentert for arbeidsgruppen og 
ledergruppen

• Det er gjennomført intervjuer med alle lederne av støttefunksjonene samt 
forskningsledere i instituttene.

• Ledergruppen, koordineringsmøtet og instituttledergruppen er løpende informert om 
arbeidet i arbeidsgruppen og har gitt innspill underveis

• De tillitsvalgte har utpekt en person til å sitte i arbeidsgruppen gjennom hele arbeidet. 
De tillitsvalgte er i tillegg holdt orientert i ordinære IDF-møter (Informasjon, drøfting og 
forhandlingsmøte) annenhver måned.
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Eksterne krefter og rammebetingelser AHO 
må ta høyde for i fremtidig organisering
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Eksterne krefter og rammebetingelser AHO må ta 
høyde for i fremtidig organisering ( 1 av 2)

• Tydelige politiske føringer om å jobbe for robuste fagmiljøer med tilstrekkelig størrelse

• Må forholde oss til en økende mengde generelle kvalitative og kvantitative krav til U&H 
sektoren– som spesielt er krevende for små skoler som vår

• Kvalitetsmeldingen og tildelingsbrevet fra departementet understreker behov for økt fokus på 
personalledelse, personalutvikling og god personalpolitikk – utfordrer dagens organisering og 
ledelsesmodell

• Effektiviseringskravene for offentlig sektor er forventet å øke og sektorens 
digitaliseringsstrategi legger føringer for endringer - hovedsakelig innen administrasjon, men 
også innen primærvirksomheten. 

• Forventninger i kvalitetsmeldingen om at vi utvikler våre pedagogiske metoder og praksiser

• Tilsynsforskriften stiller krav til at organiseringen bygger opp under studiekvalitet
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• Oppbygging av landskapsarkitekturprogrammet og forventninger om økninger i antall 
studenter på design vil kreve styrking av organisasjonen på flere områder

• Ytterligere internasjonalisering og samarbeid med søsterorganisasjoner i andre land – både 
innen forskning og utdanning

• Innovasjon vil  kreve tverrfaglighet – både innen AHO og i samarbeid med eksterne miljøer 
med komplementær spisskompetanse 

• Forskningsevalueringen peker på at AHO er gode til å integrere undervisning og forskning, 
men at vi har en for svak rolle i å framstå som sentral kunnskapsleverandør i sektoren

• Langtidsplanen for forskning og  høyere utdanning stiller krav til mer forskning rettet mot 
store samfunnsutfordringer og mer innhenting av eksterne midler – for eksempel fra EU

Eksterne krefter og rammebetingelser AHO må ta 
høyde for i fremtidig organisering ( 2 av 2)
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Dagens situasjon beskrevet av Rambøll samt 
innspill fra workshop blant ansatte fra alle 
enheter
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«Nåtidsbilde» fremkommet i Rambøll-rapporten

• AHO er en organisasjon som fungerer, med stolte, engasjerte medarbeidere 
og fornøyde studenter. Skolen leverer høy kvalitet med henhold til sitt 
samfunnsoppdrag. Det er ingen krise. 

• Ny rektor har ført til en ny, mer demokratisk lederstil. Dette oppleves som 
positivt, men har også ført til utydelige roller og ansvar

• Sterke og ambisiøse fagmiljø medfører at man tenker mer enhet enn strategisk 
helhet

• Beslutningsprosessene er uklare, ofte uformelle, og skaper usikkerhet og 
frustrasjon i organisasjonen

• Nåværende struktur gjør det vanskelig å utnytte ressurser på en 
hensiktsmessig måte og legger opp til flaskehalser
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Ledelse og samarbeid på tvers 

• Stimulere forskingsmiljøet til å dele erfaringer og samarbeide mer

• Bedre overføring av erfaringer – mellom kolleger, mellom faggrupper og mellom  
institutter

• Mer samarbeid/deling av ledelse av instituttene – for å avlaste instituttlederne

• Bedre samarbeid mellom de 3  instituttene som utdanner arkitekter

• Bedre koordinering mellom styrer, institutter, utvalg mm

• For gode muligheter til å isolere seg i temaer og grupper som ikke interagerer i større 
faglige sammenhenger

• For få møteplasser mellom administrasjon og de faglig ansatte

• Mer strategisk fokus, prioritering av utviklingsarbeid og klarere faglig visjon / mål for AHO

Hva må det gripes fatt i ? ( 1 av 2)

Innspill fra workshop med representanter for hele skolen i mars 2018
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Strukturelle forhold

• For mange institutter

• Stort sprik mellom instituttene mtp ledelse, struktur, planmessighet mv

• Mer delegering av ledelse

• For mange utvalg som ikke er i kontakt med hverandre

• Altfor mange som skal uttale seg i for mange saker

• Administrativ støtte til den faglige siden

Kulturelle forhold

• Kultur hvor folk tar hensyn til hverandre og viser respekt i takt og tone

• «Seg-selv-nærmest» - kulturen må endres

• Vegring for å ta opp problematiske forhold blant studenter og ansatte

• Akseptere at vi er bundet av et stort offentlig regelverk og politisk styring

Hva må det gripes fatt i ? ( 2 av 2)

Innspill fra workshop med representanter for hele skolen i mars 2018
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Arbeidsgruppens oppsummering av 
interne  og eksterne forhold

• Behov for en tydeligere strategisk retning for AHO

• Økende krav og forventninger fra politisk hold

• Behov for vesentlig bedre samarbeid på tvers – innen den faglige siden og mellom faglig 
side og administrasjon

• Behov for mer helhetlig programdesign og organisering- særlig på 
arkitekturprogrammet

• Opplevelse av uklare roller og ansvar

• Mange små miljøer innen administrasjonen  - fører til fragmentering, sårbarhet 
kombinert med økende krav til omstilling på den administrative siden

• Behov for bedre støtte til linjen og bedre samarbeid mellom den faglige og 
administrative siden

• Betydelig økt behov for ledelseskapasitet til å jobbe strategisk og drive frem endringer
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ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG 
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Er det behov for en ny organisasjonsmodell ?

• Arbeidsgruppen er samstemt i at det er behov for å fornye og justere dagens 
organisasjonsmodell for å møte utfordringer i fremtiden, samtidig som AHO må ivareta 
mange av de særpregene som har ført AHO dit vi er i dag.

• I det etterfølgende vil vi diskutere alternative skisser til modeller som alle vil kunne 
bearbeides og iverksettes. 

• De etterfølgende modellene er forsøkt rendyrket. En fremtidig valgt modell vil sannsynligvis 
kunne inneholde elementer fra flere av modellene

• Arbeidsgruppen har ikke utredet alle detaljer i de foreslåtte, alternative modellene. Dette vil 
kreve en bredere forankring- spesielt på den faglige siden. Hva gjelder den administrative 
siden, bør de som skal ta lederansvar  gis handlingsrom til selv å gjøre avtaler innenfor den 
hovedmodellen som velges
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Arbeidsgruppen foreslår at ny organisering av AHO må 
baseres på disse kriteriene

• Ivareta / styrke  faglighet i primæraktiviteten
• Støtter opp under utdannings- og forskningskvalitet
• Stimulere til samhandling og tverrfaglighet
• Tydelige roller og ansvarsområder
• Balanse i den faglige strukturen
• Bruke ressurser effektivt
• Utnytte kompetanse på tvers.
• Ivareta de ansatte
• Lett å forstå for studenter, ansatte og omverden
• Reflektere brukerbehov

Arbeidsgruppen har benyttet disse kriteriene til å diskutere fordeler og utfordringer i de 
etterfølgende modellene
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Modeller for mulige endringer innen 
den faglige virksomheten
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Tiltak uavhengig av hvilken organisasjonsmodell 
som velges av den faglige virksomheten ved skolen

• Flere fellesarenaer for utvikling av fag på tvers at organisatoriske enheter

• Styrke ledelsen av faglig ansatte – gi støtte og utvikle medarbeiderne

• Redusere dagens lederspenn på den faglige siden

• Styrke arbeidet med strategisk ledelse 

• Bedre samhandling mellom faglig og administrativ side

• Egen leder for forskning med helhetlig ansvar for å koordinere 
forskningsaktiviteten ved skolen og med ansvar for PhD-program og 
forskerskole.

• Bedre koordinering av EVU-aktiviteten ved skolen



45/18 Organisasjon og ledelsesstruktur - 18/00409-1 Organisasjon og ledelsesstruktur : Arbeidsguppens funn og anbefalinger

Nærmere om organisering av forskningen ved skolen

• En forskningsevaluering ventes i begynnelsen av juni 2018 og vil legge 
viktige premisser for det videre arbeidet. Likevel vil arbeidsgruppen 
understreke 
– Det er sentralt å opprettholde og styrke koplingen mellom undervisning og forskning

– Samtidig er det behov for et ytterligere strategisk løft for forskningsaktiviteten ved 
skolen – for å tilrettelegge for bedre samarbeid på tvers av dagens forsknings- og 
fagmiljøer og for å markere AHO sterkere på den internasjonale arenaen

– Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en ny rolle som leder for forskning som sitter i 
rektors ledergruppe.

– Lederen har faglig ansvar for forskningskoordinatorer ved hver organisatoriske enhet og 
leder forskningsutvalget ved skolen

– Det bør vurderes om leder for forskning også får ansvar for Ph-D programmet samt 
forskningsadministrasjon og bibliotek
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Alternative organisasjonsmodeller 
for den faglige virksomheten

1. Revisjon av dagens modell  med 4 enheter

2. « 2 enheter» - Arkitektur og Design

3. 3 enheter «Program-modellen»

4. «Faggruppe-/ matrisemodellen»
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Modell 1 :  Revidering av dagens modell

Hovedgrep
• Enhetlig organisering av instituttene

• Faggrupper med delegert personalansvar 

• Instituttleders kontrollspenn reduseres

• Etablere sentral forskningsledelse

• Frigjør ledelseskapasitet til strategisk arbeid 
og  endring

Fordeler
• Små endringer i forhold til dagens organisering

• Bedre oppfølging av den enkelte faglige 
medarbeider

Utfordringer
• Programledelse på arkitektur

• Forholdet mellom programleder og instituttleder

• Krever betydelig tettere samarbeid på tvers mellom 
instituttene på arkitekturprogrammet 

Uavklarte forhold
• Instituttleders mandat

• Faggruppelederes mandat

• Prorektorrollen / viserektor

• Rektors ledergruppe
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Modell 2: «2 enheter» - Arkitektur og Design

Hovedgrep

• Etablere 2 enheter 
– enhet for arkitektur, landskapsarkitektur og 

urbanisme 
– enhet for design

• Leder har ansvar for både forskning, utdanning 
og innovasjon

• Organisering av enhetene i faggrupper med 
delegert personalansvar

• Ansatte ansettes der hvor man har sin 
primærundervisning – driver utdanning og 
forskning 

• Ulik organisering av de to enhetene pga
forskjeller i størrelse og kompleksitet, men 
undergrupper med fag- og personalledelse 

• Rolle som koordinator av forskningen i enheten 
som også sitter i et sentralt forskningsutvalg

• Ingen prorektor for utdanning 
• Ny rolle for undervisningsutvalget

Fordeler
• Arkitektur og landskapsarkitektur som et felles fagfelt og 

utnyttelse av synergi mellom de to områdene
• Tydeliggjøring av designfeltet som likeverdig
• Større tverrfaglighet internt i enhetene
• Muliggjør å flytte støttefunksjoner tettere på linjen

Utfordringer
• Landskapsarkitektur tilstrekkelig oppmerksomhet?
• Tverrfaglighet / Samhandling mellom de to enhetene?
• Intern koordinering innen arkitektur, landskapsarkitektur 

og urbanisme
• Ulik størrelse og kompleksitet på enhetene
• Flyttes strategidiskusjoner ut av ledergruppen og inn på 

enhet, slik at ledelsen kun blir en overbyggining?

Uavklarte forhold
• EVU
• Tilføre administrative ressurser direkte til enhetene
• Programansvar
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Modell 3 : 3 enheter. «Programmodellen»

Hovedgrep
• Organisere ut fra utdanning i 3 enheter med 

ansvar for hvert sitt større studieprogram 
(Arkitektur, landskapsarkitektur og design). 
Programutvalg til hver enhet

• Leder har ansvar for både forskning, utdanning 
og innovasjon

• Ansatte ansettes der hvor man har sin 
primærundervisning – driver utdanning og 
forskning.

• Mulig ulik organisering av de tre enhetene pga
størrelsesforskjeller, men flere ledere med fag- og 
personalledelse

• Rolle somforskningskoordinator i hver enhet som 
også sitter i et sentralt forskningsutvalg 

• Ny rolle for undervisningsutvalget

Fordeler
• Tydelig organisering rundt de tre studieprogrammene på 

skolen

• Tydelig lederansvar for og kopling mellom forskning og 
utdanning

• Alle hovedretningene representert i ledergruppen

• Enhetenes interne organisering etter behov

• Ansatte og studenter har en tydelig tilhørighet – lett å 
forstå eksternt

Utfordringer
• En enhet vesentlig større enn de andre

• Utnytte kompetanse på tvers av studieprogrammene

• Sterke autonome enheter utfordrer fellesskapstanke

• Splitting av urbanisme og landskap

Uavklarte forhold
• Ph-D programmet

• EVU –rolle/ finansiering / intern fakturering
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Modell 4:  «Faggruppemodell / Matrise»

Hovedgrep
• Etablere faggrupper som har fokus på 

videreutvikling av faget, personalet, pedagogiske 
metoder og forskning. 

• Faggruppeledere rapporterer til en prorektor

• Prorektor med sentral rolle i bemanningsplanlegging 
og personalutvikling

• Gruppene leverer fagressurser til undervisning og til  
prioriterte, overordnede forskningsprosjekter

• Ledere med ansvar for studie- programledelse samt 
programbasert forskning. Faglig sterk ledelse med 
helhetlig blikk – uten personalansvar. 

• Mer prosjektbasert arbeidsform

• Egen enhet som koordinerer forskning og gir 
forskningsadministrativ støtte

• Rektors ledergruppe med programledere, 
forskningsleder samt prorektor fag

Fordeler
• Fokus på utvikling av fag
• Fleksibel modell som kan justeres ved nye behov
• Styrke kvaliteten på utdanningen – «fokus på 

faget og ikke personen»
• Programdesignenhet fokus på studentenes og 

samfunnets behov

Utfordringer
• Kompleksitet – mulig interessekonflikt 

mellom program og fag
• Potensiell ubalanse mellom faggrupper
• Stor forandring ift dagens modell

Uavklarte forhold
• Representasjon i programutvalg 
• Hvilke faggrupper skal vi ha?
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Mulige modeller for endringer innen 
den administrative virksomheten
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Prinsipielle roller og organiseringsalternativer for 
stab- og støttefunksjonene

Hva trenger rektor for 
å styre og utvikle 
virksomheten?

Hva trenger øvrig 
ledelse for å drive sin 
del av virksomheten?

Stab- og støttefunksjoner

Styring og kontroll

Strategisk utvikling

Faglige
fellesfunksjoner

A B C
Noen alternative modeller:

D

Administrative
fellesfunksjoner

E F

AHO har stort sett organisert stab- og støttefunksjonene i tråd med alternativ A. 
Det er ingen separate roller for strategisk utvikling eller strategisk styring og 
kontroll 
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Dagens situasjon

• Mange små avdelinger og svak tilhørighet mellom flere av avdelingene som er organisert under 
direktør organisasjon 

• Leder for studieadministrasjon og kommunikasjon sitter i skolens ledergruppe, men rapporterer 
til direktør organisasjon.

• Organisasjonsdirektør har et stort lederspenn og skal samtidig ivareta flere strategiske 
funksjoner ved skolen

• Opplevelse av mangelfull koordinering mellom økonomi- og personalområdet som rapportere 
til hver sine direktører

• Mangelfull  administrativ støtte til instituttledere og vitenskapelige ansatte. Instituttledere leier 
inn timelærere eller vit.ass-er til å bistå i administrative gjøremål, sekretæroppgaver mv

• Stab- og støttefunksjonene har et utpreget operativt tilsnitt – det er lite strategisk arbeid som 
utføres

• IKT-funksjonen og verkstedet opplever et behov for at strategiske problemstillinger forankres 
bedre i ledelsen og at det er mer fokuserte diskusjon rundt prioriteringer og veivalg
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Forslag til hovedgrep for støttefunksjonene 
uavhengig av valgt modell for primærvirksomheten

1. Service overfor faglig side – ansatte og ledere. Mer dedikert service overfor 
enhetene. 

2. Reduksjon i antall avdelinger

3. Bedre støttefunksjon til rektor i saker av mer strategisk karakter, skrive utkast til 
svar ved høringer, henvendelser fra overordnet myndighet mv.
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Arbeidsgruppen har diskutert to prinsipielle modeller for 
organisering av  støttefunksjonene

1. Samling av alle støttefunksjoner under felles ledelse – både 
fagadministrative og administrative. Tydelig ansvar, men stort 
saksområde. Vil krever underliggende avdelinger.

2. Dele støttefunksjonene i 2 enheter som begge sitter i rektors ledergruppe
• Administrative enheter  (Personal, Økonomi, Arkiv mv)

• Faglig, operativ støtte til primærvirksomheten – alt som går på logistikk knyttet til 
undervisning og studenter

• Underliggende organisering i ulike team, faggrupper e.l.

• For begge modeller gjelder at bibliotek og forskningsadministrasjon kan flyttes 
til leder for forskning
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Alternativ 1A
Samle alle fellestjenester 

Hovedgrep

• En direktør med ansvar for alle fagadminstrative
administrative støttetjenester ved skolen

• Sitter i rektors ledergruppe

• Avdelingsledere under direktør

Endring fra i dag

• Samler flere avdelinger ut fra samhandlingsprinsipp

Uavklart

• Faglig ledelse innenfor avdelingene (teamleder el)

• Optimal samling av virksomhetsområder

Fordeler

• En overordnet administrativ leder med håndterbart 
lederspenn

• Færre administrative enheter

• Bedre samhandling mellom personal og lønn/økonomi

Utfordringer

• Avdelingsledere skal lede flere fagfelt, mer fokus på 
ledelse enn fag

• Flere til dels forskjelligartede fag i samme avdeling

• Stor saksportefølje samlet på 1 leder

Fellestjenester

Studieadministrasjon,  
kommunikasjon, infotorg, 

verksted og drift

Personal, økonomi , IKT, 
arkiv

Bibliotek og 
forskningsadministrasjon
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Alternativ 1B
Samle fellestjenester – unntatt 

bibliotek og forskningsadministrasjon

Hovedgrep

• En direktør med ansvar for alle faglige og administrative 
støttetjenester ved skolen, med unntak av 
forskning/bibliotek

• Sitter i rektors ledergruppe

• Avdelinger under direktør

Endring fra i dag

• Forskningsadm. og bibliotek legges sammen med PH-D til 
ny stilling som forskningsleder/prorektor. 

• Samler flere avdelinger ut fra samhandlingsprinsipp

Uavklart

• Faglig ledelse innenfor avdelingene (teamleder el)

• Optimal samling av virksomhetsområder

Fordeler

• En overordnet administrativ leder med håndterbart 
lederspenn

• Færre administrative enheter

• Bedre samhandling mellom personal og lønn/økonomi

• Bibliotek og forskningsadministrasjon utgjør en sterk 
«stab» for ny funksjon som forskningsleder

Utfordringer

• Forskningsadministrasjon og bibliotek skilles fra øvrig 
administrasjon

• Avdelingsledere skal lede flere fagfelt, mer fokus på 
ledelse enn fag

• Flere til dels forskjelligartede fag i samme avdeling

Fellestjenester

Studieadministrasjon,  
kommunikasjon, infotorg, 

verksted og drift
Personal, økonomi,  IKT arkiv
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Alternativ 2A
2 avdelinger med FA og bibliotek 

Hovedgrep

• To direktører med tydelig ansvar for hver sin enhet

• Skille faglige og administrative støttefunksjoner

• Begge sitter i rektors ledergruppe

• Underliggende team med fagansvar, ikke personalansvar

Endring fra i dag

• Enklere og tydeligere skille av ansvar – spesielt innen 
administrativ støtte

Uavklart

• IKTs plassering

• Drifts plassering

• Optimal plassering av team

Faglig støttetjenester
- Studieadministrasjon
- Kommunikasjon
- Infotorg
- Verksted
- Drift
- Bibliotek
- Forskningsadministrasjon

Administrative  støttetjenester
- IKT
- Personal
- Økonomi
- Arkiv
- Avdelingsstøtte

Fordeler

• Mindre saksbredde for hver av direktørene

• Reflekterer tydeligere fagtilknyttet administrasjon og 
administrasjon

Utfordringer

• Mange team i avdeling for faglig støttetjenester

• Samhandling og saksflyt mellom de to enhetene

• Mange rapporterende medarbeidere for hver direktør
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Alternativ 2B
2 avdelinger uten FA og bibliotek 

Hovedgrep

• Skille faglige og administrative støttefunksjoner

• Begge sitter i rektors ledergruppe

• Underliggende team med fagansvar, ikke personalansvar

Endring fra i dag

• Enklere og tydeligere skille av ansvar – spesielt innen 
administrativ støtte

Uavklart

• IKTs plassering

• Drifts plassering

• Team inndeling

Faglig støttetjenester
- Studieadministrasjon
- Kommunikasjon
- Infotorg
- Verksted
- Drift

Administrative  støttetjenester
- IKT
- Personal
- Økonomi
- Arkiv
- Avdelingsstøtte

Fordeler

• Mindre saksbredde for hver av direktørene

• Reflekterer tydeligere fagtilknyttet administrasjon og 
administrasjon

Utfordringer

• Mange team i avdeling for faglig støttetjenester

• Samhandling og saksflyt mellom de to enhetene

• Mange rapporterende medarbeidere for hver direktør

• Samhandling og saksflyt mellom FA / bibliotek og de andre 
teamene 
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Lederfora og samhandlingsarenaer

Det er et tydelig behov for å etablere nye samhandlingsarenaer og forenkle og 
tydeliggjøre lederfora – og hva som besluttes hvor. Etterfølgende er et innspill  og 
bør videre bearbeides av ny ledergruppe med tanke på hvilke saker som skal 
behandles hvor
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Skisse til mulige fremtidige arenaer i ny struktur

lederleder
Skolens

ledergruppe

Utvidet ledergruppe

«Strategiforum»

Skolens ledergruppe
• Møtes hver 14. dag
• Løpende saker
• Besluttende og iverksettende 

organ
Utvidet ledergruppe
• Møtes hver 3. mnd
• Alle med lederansvar
• Strategisk prioriteringer 
• Samarbeid mellom enheter 
Strategiforum
- Møtes 2 gg / år
- Nøkkelpersoner / tillitsvalgte i 

tillegg til ledere
- Lange linjer og strategiske 

temaer
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Forslag til utviklingsaktiviteter i 2018/2019

• Høsten 2018
– Fram til styremøte i september: Utarbeide forslag til  ny administrativ organisering.

– Tilsetting av ledere etter beslutning i styret i september 

– Videreutvikle og beslutte endringer i den faglige organiseringen gjennom involvering av 
flest mulig faglig ansatte i workshops

– Gradvis etablere nye samhandlingsarenaer ifbm strategiarbeidet samt  budsjettarbeidet 
for 2019

– Utarbeide en årsplan for strategi og ledelsesarbeid ved skolen

– Starte arbeid med videreutvikling av rektors ledergruppe
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 46/18 Kunngjøring Professor/ 

førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign 

IDE 

 

 

    

 
Institutt for design har behov for å lyse ut en ny fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis 
for å ivareta det voksende behovet for forskning, prosjektledelse, veiledning og undervisning innen 
tjenestedesign med fokus på offentlig sektor. Dette behovet forsterkes ytterligere av at Professor 
Simon Clatworthy har sagt opp 40 % av sin stilling ved AHO. AHO deltar i Senter for fremragende 
innovasjon, C3 -  Center for Connected Care, og det er behov for prosjektledelse for AHOs del av 
dette prosjektet. 
 
Stillingen vil de første 5 årene ha et stort fokus på ledelse av C3-prosjektet til det avsluttes og 
rapporteres i 2023, inkludert veiledning av stipendiat-prosjektet som også er planlagt å løpe til høsten 
2023. I tillegg vil stillingsinnehaver undervise. 
 
Finansiering fra 1.1.2019-31.12.2023 
40 % ledig stilling etter Simon Clatworthy 
40 % fra C3 prosjektet, hvor stillingen skal ha et forsknings, utviklings og prosjektleder ansvar. 
20 % fra timelærer budsjettet til Instituttet.  
 
Finansiering fra 1.1.2024 
40 % ledig stilling etter Simon Clatworthy 
40/60 % fra stillinger som vil bli ledige gjennom naturlige avganger dette utgjør ca 3,3 stillinger frem til 
2024. 
20 % timelærer budsjettet 
Se vedlegg for detaljer.  
 
Det er ønsket oppstart 01.01. 2019  
 
Vi ønsker å lyse ut stillingen internasjonalt og bredt, for å få et godt tilfang av søkere, derfor er 
utlysningsteksten på engelsk. Samtidig vil vi prioritere gode søkere med skandinavisk språk og 
kjennskap til den nordiske konteksten da stillingen skal ha sitt hovedfokus på offentlig sektor i Norge.  
 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner at Institutt for design kan lyse ut en 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i 
tjenestedesign. 
Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som professor / førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign ved 
Institutt for design, og åpner for at det kan gjøres mindre tekstlige endringer i kunngjøringsteksten. 
 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Kjersti Kraft Lund Coward 

Arkivnummer 18/00386-1  

Vedlegg:  Kunngjøringstekst tjenestedesign 

Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign IDE 

Begrunnelse 1. stilling tjenestedesign 

Finansiering stilling 

Helhetlig bemanningsplan juni 2018 
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Institute of Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professor/associate professor in Service Design at The Institute of 

Design at The Oslo School of Architecture and Design  
 

About the position 

The Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) has a new vacant full-time 

permanent position as professor/associate professor in Service Design.  

The Institute of Design wishes to strengthen its professional staff by creating this new first position to 

build and further develop service design particularly in the public sector at AHO. This is a highly 

prioritized and strategically important subject area for the Institute. 

We have a great focus on working closely with industry and the public sectore to provide the highest 

level of professional competence through research both for our students and to participate in the 

professional development. Through this appointment, we see that she or he will work with research, 

research leadership, teaching and supervising. Some administrative work will also take place. 

 

Service design is a field in rapid development and has now become an important approach to innovation, 

not least in the public sector. AHO was one of the first design schools in the Nordic countries to develop 

courses and research activities in service design and currently has a strong position both in Norway and 

internationally. Service design has its roots in the commercial sector and AHO has a research portfolio in 

cooperation with leading commercial service providers, including the Center for Service Innovation (long-

term centre initiative under the Research Council of Norway’s Centres for Research-based Innovation (SFI) 

programme).  

 

The public sector currently has an increasing need for service design. There is a need for new knowledge 

and service designers who understand public services and the framework for innovation in the public 

sector. AHO has had a strategic focus in Design for Public Services (DOT) since 2013, and the Institute has 

established a project portfolio in which C3 Center for Connected Care comprises a central research 

project. Three research fellows and five researchers are affiliated with the DOT area, which also closely 

cooperates with the service design for the commercial sector environment at The Institute of Design. 

 

C3 was established in 2016 and is an eight-year research project and a centre initiative funded by the 

Research Council of Norway’s SFI programme. Oslo University Hospital is hosting the project and 

manages the centre with 13 partners from the public and private sector and with AHO as one of five 

research partners. The centre’s main goal is to establish new innovative service models in the health and 

care sector, where the users are involved and given the power to influence their own health. AHO is 

developing design tools and a design lab as part of C3.  

 

The first 5 years of this new position will have an emphasis on research and research leadership of AHOs 

obligations in the C3 Centre for connected care project. The position will have a limited amount of 

teaching during this phase, however after the C3 project is finished, the position will have equal emphasis 

on teaching and research. The position will collaborate closely with the Institute leader and the rest of the 

service design team at the Institute. This position combines research, research leadership, supervision, 

teaching and administration in the field of design for public services with particular weight on health 

services. 
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Department of Design 
We are  looking for an experienced senior researcher who can lead the strategic efforts in Design for 

Public Services (DOT), including project leadership and management of AHO’s research activity in the C3 

research project. The position will have up to a 20% teaching component in continuing education or at 

master’s degree level and will otherwise comprise research, research leadership and PhD supervision. 

After 5 years when the research leadership in the C3 project has ended, the position will consist of 

approximately 40% teaching, 40% research and 20% administration/coordination/research management. 

However this is up to negotiation with the Institute leader. The position will then include the responsibility 

for planning and executing courses within service design in collaboration with the teaching staff at the 

institute. The courses may be at a Bachelor or Master level as executive courses or programs. 

 

It is expected that the applicant can further develop the design for public services field in accordance with 

national competence needs. The applicant must therefore be able to articulate the practice of service 

design at a high level and develop and implement new visions for service design at AHO. This could be 

new collaboration projects with public sector and commercial players, new research projects and the 

development of service design as a profession. We are therefore looking for someone who is well 

established in the field and who can further strengthen the discipline at AHO in cooperation with the 

service design environment at the Department of Design. 

 

All research activity at the Institute of Design is based at the Center for Design Research, which is also at 

the international forefront in design research in several other areas.  

 

The school offers and develops new courses and course programmes with specialisation in service design 

for the public sector, both as continuing education and as part of the Master’s Degree in Design. Key to 

AHO’s research approach is achieving a synergy between research, cooperation with industry/public 

sector and studio courses at the school. This leads to relevant high-quality research and teaching.  

 

Areas of responsibility 

We are looking for a highly motivated researcher with leadership qualities who will be responsible for: 

- research in service design for the public sector, particularly in C3 

- research leadership in the research group Design for Public Services (DOT) including specific 

research projects 

- preparing applications for funding of new research and innovation projects  

- supervision of PhD candidates, teaching and the development of teaching modules in service 

design for the public sector 

- providing academic supervision and dissemination in service design to public enterprises, the 

public policy system and in relation to policy development 

 

Qualification requirements 

The applicant must have the following qualifications: 

- a master’s degree or equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, 

interaction design, design management, visual communication, product design) and experience 

from the practice of service design 

- experience from research and research management in the field of service design that qualifies 

for the position of professor, assistant professor or senior researcher 

- experience with teaching at Master’s and Bachelor level 

- experience with research applications 

- good oral and written communication skills in English 

 

The candidate should have the following qualifications: 

 

- the candidate should have a PhD, or be close to completion 

- candidates who master Norwegian/a Scandinavian language both orally and in writing will be 

prioritised 

- visualisation and facilitation skills 

- an understanding of public services in a Norwegian/Scandinavian context 
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Institute of Design 
 

The candidate’s social qualities: 

- outstanding leadership, cooperation and communication skills 

- is flexible, proactive and solution-oriented  

- flourishes in an ambitious atmosphere with some periods with high work intensity 

- Good pedagogic skills 

 

We will prioritise applicants who have research leadership and publication experience as well as teaching 

experience, have documented results, and the ability to work in a team, both as the leader and as a 

participant.  

 

We offer 

- a stimulating and international professional research and teaching environment 

- the salary for the position will be between pay level NOK 569 600-815 400 per year depending 

on the applicant’s qualifications 

- Pension agreement with the Norwegian Public Service Pension Fund and 2% of the salary is 

deducted for social security fund.  

- standard terms apply for the position. 

 

The position requires residency in the Oslo region. 

 

The application must contain: 

- an application letter describing why the applicant believes he or she is qualified for the position 

- a list of publications  

- a portfolio showing the applicant’s contributions (maximum five projects) 

- a CV 

- copies of references 

- two referees 

 

Application deadline is August 5th 2018. 

 

It is a goal for all state-owned institutions to maintain a balanced mix of age, gender and cultural 

background, and accommodate for people with disabilities. 

 

Contact persons: 

 Head of Department Prof. Rachel Troye (rachel.troye@aho.no) 

 Dr Marianne Støren Berg (marianne.storen.berg@adm.aho.no) 

 

For inquiries or questions, please contact: 

Head of Institute Professor Rachel Troye (rachel.troye@aho.no) or  

Dr Marianne Støren Berg (Marianne.storen.berg@adm.aho.no) 

 

For more information about AHO, please visit our website: www.aho.no 
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Felles fag + diverse ressurser på tvers // 06.06.18 // EKL

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Første år
Universitetslektor Åremål 50 Sentralt Rokseth Stein Tegnelærer

Universitetslektor Åremål 80 Sentralt/InstHystad Kathinka Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Vavik Tom Industridesign / inklusiv design P 80% Pensjonert høst 2018

Total faste + midlertidige/åremål 1. år 2,3

Forsker Fast 1. stilling 100 Sentralt NN NN Design teori 

Førsteamanuensis/Forsker Fast 1. stilling 100 Sentralt Nordby Kjetil Industri-/interaksjon- / tjenestedesign obs ført opp som IX reeurs

Åremål Vikar Rachel 50 Sentralt Pahle Vera vis kom

Åremål m/ KHiO 20 Institutt Pahle Bjerke Mona Design Historie

Vit ass Ide + ID Midlertidig 60 Institutt Woyjik Aleksandra Vit Ass

Total faste + midlertidige/åremål stillinger 5,6

Forsker / Direktør CDR Fast 100 Sentralt Morisson Andrew CDR / IX

Stipendiat  100 Sentralt Snaddon Bruce design education

Stipendiat 100 Næring Schønheider Fredrik ABB + Halogen

Stipendiat 100 Prosjekt Gernez Etienne On-Site

Total undervising og forskning 9,6 7,85

System Orientert Design //20.06.17 // RT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Professor Fast 100 Sentralt Sevaldson Birger RagnvaldSystemorientert design Pensonist obs Birger pensjonerer seg våren 2023

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Aguirre Manuela

Systemorientert design / 

Tjenestedesign

Univ lektor Åremål 100 Institutt Blaasvær Linda Systemorientert design
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Industridesign // 06.06.18 // EKL

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Professor Fast 100 Sentralt Killi Steinar Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Edeholt Clases HåkanIndustridesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Bjørnstad Nina Industridesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Skulberg Harald Industridesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Øxseth Geir Industridesign brukes middlertidig, men skal overføres til Interaksjonsdesign
Universitetslektor timelærer 30 Sentralt Rokseth Stein industridesigner

Total faste + midlertidige/åremål stillinger 4,8

Stipendiat Åremål 100 sentralt Kempton William Industridesign

Total undervising og forskning 5,8 5,8

Edeholdt går av med pensjon 06.2026
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Interaksjonsdesign // 20.06.17 // RT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Martinussen Einar Sneve Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Sjaastad Mosse Siv Helene Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Knutsen Jørn Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Cappelen Birgitta Interaksjonsdesign

Universitetsslektor åremål 50 Institutt Nic Stevens Interaksjonsdesign

Universitetslektor Åremål 30 Institutt Meier Hans Gerhard Interaksjonsdesign

Total faste + åremål stillinger 3,8

Førsteamanuensis/Forsker Fast 95 Sentralt Nordby Kjetil Industridesign/interaksjonsdesign

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Lysbakken Nina Interaksjonsdesign

Forsker/timelærer Åremål 10 Institutt Stenslie Ståle Interaksjonsdesign

Total undervising og forskning 5,85 6,8
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Tjenestedesign //20.06.17 // RT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Professor Fast 100 Sentralt Clatworthy Simon David Tjenestedesign reduserer stilling til 60%

Universitetslektor Åremål 20 Sentralt Misvær Kaja Tjenestedesign

Timelærer Åremål 50 Sentralt Lindquister Berit Tjenestedesign

Timelærer Åremål 100 Institutt Agudelo Natalie Tjenestedesign

Vikar Simon fra 1 mars Åremål 100 Sentralt Matthews Ted Tjenestedesign

Total faste + Åremål stillinger 3,7

Stipendiat midlertidig 100 Sentralt Almquist Frida Tjenestedesign

midlertidig 100 Dennington Clair Tjenestedesign

Stipendiat midlertidig 100 Rygh Karianne Tjenestedesign

midlertidig 50 Romm Jonathan

Forsker midlertidig 100 prosjekt Hardy Sara Tjenestedesign

Total undervising og forskning 8,2 8,2

Clatworthy går av med pensjon 11.2029
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13.03.17 // RT 1 

 

Institutt for design 
 
 
 

 

 

 

Begrunnelse for utlysning av en fast 1. stilling innen tjenestedesign for 

offentlig sektor 
 

 
 

 

Institutt for design har behov for en 1. stilling til å ivareta det voksende behovet for forskning, prosjektledelse, 

veiledning og undervisning innen tjenestedesign med fokus på offentlig sektor. 

 

Stillingen ønskes utlyst som en fast stilling da det er stor etterspørsel etter tjenestedesign for offentlig sektor og vi 

er trygge på at dette behovet kommer til å vokse. Det er et økende behov for innovasjon, omstilling og større 

bruker fokus i offentlig sektor i Norge, og sektoren ser verdien av å inkluderer tjenestedesign i sine prosesser for å 

tilpasse seg disse kravene. Offentlig sektor har særegne premisser og rammebetingelser som differansierer seg fra 

tjenestedesign for kommersiell sektor, hvor instituttet allerede har stillinger og prosjekter. Instituttet har et 

omfattende, viktig SFI prosjekt C3 (Centre for Connected Care) og vi har behov for en senior forsker / 

prosjektleder som kan ivareta dette prosjektet på AHOs vegne og videreutvikle faget på Instituttet fremover. 

 

Finansieringen til stillingen kommer fra følgende kilder: 40% Simon Clatworthy’s stilling,  

20% timelærerbudsjettet og 40% de første 5 årene fra C3 prosjektet, hvor stillingen skal ha et forsknings, 

utviklings og prosjektleder ansvar. 

Vi ser for oss oppstart tidligst 1 januar 2019 og C3 prosjektet fortsetter ut 2023 (5 år).  

Innen 31.12.23 har instituttet 3.3 stillinger som fries opp (med pensjonering og åremål stillinger som utløper). VI vil 

derfor ha god tid til å planlegge hvordan de resterende 40% skal finansieres etter C3 prosjektets avslutning. Se 

detaljer i vedleggene med finansiering og bemanningsplan. 

 

Vi ønsker å lyse ut stillingen internasjonalt og bredt, for å få et godt tilfang av søkere, derfor er utlysningsteksten 

på engelsk. Samtidig vil vi prioritere gode søkere med skandinavisk språk og kjennskap til den nordiske 

konteksten da stillingen skal ha sitt hovedfokus på offentlig sektor i Norge.  

 

Vedlagt kunngjøringsteksten, bemanningsplan for Instituttet fremover og finansieringsplan for stillingen. 

 

 

Med vennlig hilsen,  

 
Rachel K.B. Troye 

Professor  

Instituttleder, Institutt for design 
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Finansieringsmodell stilling som professor/førsteamanuensis i offentlig tjenestedesign 
C3 prosjektleder og seniorforsker,  forskningsledelse DOT-portefølje og undervisning // Institutt for Design // 07.06.2018 
 
Her er en oversikt over finansieringsmodeller for ansettelse av en fast vitenskapelig stilling(professor/førsteamanuensis) ved IDE for å jobbe med forskning 
og undervisning innen design for offetnlige tjenester. Stillingen vil inkludere forsknignsledelse og koordinering av de eksternfinansierte 
forskningsprosjektene i DOT-porteføljen og da særlig prosjektldedelse og forskning  i C3-prosjektet de kommende 5 årene. Stillingen inkluderer i denne 
perioden   20% tjenestedesignundervisning. Etter avslutning av C3-prosjektet vil stillingen ha en tradisjonell fordeling med 40% forskning, 40% undervisning 
og 20% administrasjon.  
Stillingen er budsjettert med en lønnsramme 681 551,-  -  863 037,- for en 100% stilling ved instituttet fra avtalt oppstartsdato (Anslag 1. januar 2019 - 31. 
Desember 2023).  
Oppstartsdato er avhengig av hvor raskt en kandidat har mulighet til å gå fra tidligere arbeidssted. 
 
Kostnad ved ansettelsen: 
Her er et finansieringsbudsjett for stillingen satt opp med høyeste lønnramme inkludert sosiale kostnader.  
 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kostnad 100% stilling , laveste 
lønnskostnad(inkl. Sosiale kost.) 

  954 171 982 797 1 012 280 1 042 649 1 073 929 1 073 929 

Kostnad 100% stilling , høyeste 
lønnskostnad (inkl. Sosiale kost.) 

  1 208 252 1 244 499 1 281 833 1 320 290 1 359 898 1 359 898 

  
            

 

Kostnadsbudsjett:  

Finansiering av stillingen , høyeste 
lønnstrinn 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

C3  40 % 483 301** 497 799 512 733 528 116 543 959***  

Frigjorte stillinger fra 2024       543 959**** 

IDE vitenskapelig stilling * 40 % 483 301 497 799 512 733 528 116 543 959 543 959 

IDE timelærerbudsjett  20 % 241 650 248 900 256 367 264 058 271 979 271 979 

Finansiering for stillingen   1 208 252 1 244 499 1 281 833 1 320 290 1 359 898 1 320 290 

 
 
*  Erstatter Simon Clathworthy som reduserer sin stilling med 40% 
**  Sara Hardy er finansiert av C3-prosjektet med NFR bevilgningen i perioden 1. Januar- 19. Mars 2019. Ubrukte lønnsmidler i hennes permisjon i 2018 
benyttes for finansiering av stillingen i denne perioden. 
*** C3 prosjektet har avsluttende aktiviteter i 2023 og det er budsjetter med en 0,25 prosent stilling i egenandel og 0,35 prosent forskerstilling finansiert 
av NFR. AHOs stipendiat i prosjektet har varighet til og med september 2023. Prosjektleder ansettes for hele prosjektperioden og kan følge opp 
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prosjektavslutning, rapportering og stipendiaten. Prosjektet vil periodisere ubrukte midler i år slik at C3 har 40% finansiering av stillingen i hele 2023. 
 
**** Videre finansiering etter de 5 første årene vil være 40% vitenskapelig stilling, 20 % IDE timelærer budsjett. De resteredne 40 % vil komme fra midler 
som knytter seg til stillinger som ikke er besatt som yttligere timelærer midler, ubesatt åremålstilling som utløper i 2020 eller fra stillinger som knytter seg til 
oppsigelser/pensjoner. Det kan også være midler knyttet til en økning av studieplasser eller som en følge av omdisponeringer av stillinger internt på 
instituttet. Ved oppbyggingen av tjenestedesign vil det komme slike omrokkeringer innen 2024. 
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Status pr 4.6.2018

Stilling Stillingstatus Stillingsandel Finansiering Etternavn Fornavn Ansatt fra Ansatt til

Maksgrense 

ansettelse Fagfelt

Forsker Åremål 100 Institutt Graversen Sara Hardy kunstnerisk 01.05.2017 19.03.2019 30.04.2020

Universitetslektor Midlertidig 50 Sentralt Vakant - UTLYSES kunstnerisk 31.12.2020 Tjenestedesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Bjørnstad Nina akademisk 1.4.1997 Industridesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Cappelen Birgitta akademisk 01.08.2008 Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Åremål 50 Sentralt Hansen Lise Amy akademisk 18.08.2014 30.11.2018 Designteori

Førsteamanuensis Åremål 25 Prosjekt Hansen Lise Amy akademisk 01.10.2014 31.12.2020 31.12.2017 DOT

Førsteamanuensis Åremål 20 Prosjekt Hansen Lise Amy akademisk 01.10.2014 31.12.2017 31.12.2017 DOT

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Knutsen Jørn akademisk 1.3.2014 Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Martinussen Einar Sneve akademisk 07.01.2008 Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Nordby Kjetil akademisk 02.01.2012 Ulstein/ocean Industries

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Sjaastad Mosse Siv Helene 01.09.2006 Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Skulberg Harald akademisk 01.08.1996 Industridesign

Instituttleder Åremål 100 Sentralt Troye Rachel 01.08.2007 31.12.2019 Instituttleder

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Almqvist Frida akademisk 1.9.2015 31.8.2019 31.8.2019 C3

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Dennington Claire akademisk 1.9.2015 11.02.2019 31.8.2019 CSI

Stipendiat Åremål 50 Prosjekt Romm Jonathan 1.9.2015 31.08.2021 C3

Stipendiat Åremål 100 Prosjekt Rygh Karianne akademisk 01.09.2016 31.08.2019 C3

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Frydenberg Synne Geirsdatter akademisk 01.09.2017 31.08.2021 Interaksjonsdesign

Professor Fast 100 Sentralt Clatworthy Simon David akademisk 10.1.2002 Tjenestedesign

Professor Fast 100 Sentralt Edeholt Clases Håkan akademisk 01.08.2007 Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Killi Steinar kunstnerisk 1.8.1996 Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Morrison Andrew David akademisk 1.1.2007 Interaksjonsdesign

Professor Fast 100 Sentralt Sevaldson Birger Ragnvald 01.08.1996 Pensjojn 2023 Systemorientert design

Professor Fast 50 Sentralt Vakant - UTLYSES Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Vavik Tom 01.04.1996 31.07.2018 Industridesign

Stipendiat Midlertidig 100 Prosjekt Gernez Etienne akademisk 04.10.2016 09.10.2018 Industridesign/interaksjonsdesign

Stipendiat Åremål 100 sentralt Kempton William akademisk 1.8.2014 05.10.2018 31.07.2019 Industridesign

Timelærer Midlertidig 20 Sentralt Bjerke Mona Pahle kunstnerisk 24.8.2015 30.06.2018 30.06.2018 Designhistorie

Universitetslektor Åremål 100 Institutt Blaasvær Linda kunstnerisk 01.01.2018 31.12.2022 Diverse

Timelærer Midlertidig 20 Timelærer Oliveira valerio Diogo de kunstnerisk 01.08.2016 22.12.2017 31.07.2019

Universitetslektor Åremål 100 Institutt Agudelo Natalie akademisk 1.8.2015 31.12.2020 Tjenestedesign

Universitetslektor Vikariat 80 Sentralt/Inst Hystad Kathinka kunstnerisk 01.07.2015 30.06.2022 1. år industri design (vikar Geir)

Universitetslektor Åremål 100 Institutt Matthews Edward David akademisk 01.08.2004 17.04.2019 CSI

Universitetslektor Åremål 30 Institutt Meier Hans Gerhard kunstnerisk 01.08.2008 31.12.2018 1.8.2020 Interaksjonsdesign

Timelærer Midlertidig 30 Sentralt Misvær Kaja kunstnerisk 01.11.2017 30.06.2018 31.10.2020 Tjenestedesign

Universitetslektor Vikariat 50 Sentralt Pahle Vera kunstnerisk 17.06.2012 31.12.2019 Visuell kommunikasjon

Universitetslektor Midlertidig 10 Timelærer Pahle Vera kunstnerisk 01.04.2017 31.12.2018

Universitetslektor Midlertidig 30 Vikar Rokseth Stein akademisk 15.08.2016 31.12.2018 14.8.2019 Designhistorie

Universitetslektor Midlertidig 20 timelærer Rokseth Stein akademisk 01.07.2017 14.06.2018

Universitetslektor Åremål 50 Sentralt Rokseth Stein akademisk 15.8.2015 14.08.2020 Tegnelærer
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Universitetslektor Midlertidig 50 Institutt Stevens Nicholas Sebastian kunstnerisk 14.08.2017 30.06.2018 Interaksjonsdesign

Universitetslektor Åremål 50 Institutt Stevens Nicholas Sebastian 01.08.2016 31.12.2020 Interaksjonsdesign

Vitenskaplig assistent Midlertidig 60 Institutt Skog Tea kunstnerisk 01.07.2017 29.06.2018 31.07.2020

Samlede stillingser for å få gjennomført grunn, og fordypning.30,00
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 47/18 Kunngjøring av 50 % åremålsstilling 

som førsteamanuensis i arkitektur 

 

 

    

 
Institutt for arkitektur ber om å få utlyse en 50% åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur; «Associate 
Professor of Architectural Design».  
 
Stillingen skal ligge under gruppen Rom og teknikk, som over de tre siste semestrene har holdt en serie kurs med 
fokus på arkitekturens grunnleggende rolle og konstruktive bestanddeler, som et ledd i instituttets fokus på rom 
og teknikk. Undervisningsressursene til kurset har hittil vært løst gjennom korttidsengasjementer, men instituttet 
erfarer at dette ikke er gunstig med hensyn til forutsigbarhet i kursplanleggingen. Det er i tråd med styrets 
føringer at flere oppgaver skal løses av faste stillinger eller i åremålsstillinger. 
 
Stillingen ligger i instituttets bemanningsplan, og finansieres av en ubesatt stilling ved instituttet.  
 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar å lyse ut en 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur og godkjenner vedlagte 
kunngjøringstekst. 
 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Cathrine Følstad 

Arkivnummer 18/00392-1  

Vedlegg:  Associate Professor of Architectural Design - kunngjøringstekst 

Begrunnelse for utlysning 

Strategic Development of ARK - Personell-2 
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Associate Professor of Architectural Design 

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading 

international architecture and design school that provides education within architecture, 

landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in 

all scales; objects, buildings, urban areas and landscaping. AHO is organized into four 

institutes, and has approx. 700 students and 145 employees. 

The Institute of Architecture teaches and researches architectural design through a series of 

focal areas including space and technique, ecology, professional practice, computation, 

housing and artistic research. The Institute sees architecture in an artistic, explorative and 

critical sense that includes but also exceeds the technologies of design and building. 

Through numerous master studios and a research-based approach to teaching, the Institute 

provides core architectural competence. 

The Institute of Architecture at the Oslo School of Architecture and Design calls for 

applications for a four year 50% position as Associate Professor with a focus on typology and 

spatial form in architectural design. The position will be placed in the Space & Technique 

group and be tasked with teaching design studios. The position is connected to the strategic 

direction of architectural design within the group.  

The Space & Technique group sees architecture as a constantly-changing, millennia-old 

discipline that works with the most basic and primitive of concerns while maintaining a 

sharply contemporary sense of the possibilities inherent in its own future. While its primary 

goal is building things, like houses or cities, it should be designed by responding to human 

experience and challenging critical thought. In this way, the practice of architecture is much 

more than a set of skills or core of competency; it needs to integrate multiple (changing and 

often contradictory) concerns within a realistic whole that includes a plan for its realization. 

An important feature of our teaching is an engagement with the contemporary international 

discourse in architecture and collaborations with practices and schools across the world.  

Applicants should possess: 

∙ a rigorous approach to architectural design 
∙ a strong vision of the design process and its methods of representation and construction 
∙ an awareness of current architectural thinking at an international level 
∙ an explicit pedagogy and experience teaching design studios 

Responsibilities 

We are looking for a highly motivated and early career candidate to: 

∙ Develop design studios within the context of the Space & technique group 
∙ Organize case study research within the studio 
∙ Collaborate within the group on research projects 
∙ Lecture on concepts of space and technique within the domain of building 
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Qualifications 

The candidate must possess: 

∙ A master degree in architecture 
∙ A portfolio of architectural design of exceptional quality 
∙ Experience teaching design studios  
∙ Excellent written and spoken English 

Evaluation Criteria 

The applications will be evaluated against the following criteria: 

∙ Quality and clarity of the portfolio work 
∙ Teaching experience and the results thereof 
∙ Contemporaneity of the architectural approach 
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Utlysning av Associate Professor of Architectural Design 

Thomas McQuillan, 2018.06.01 

Bakgrunn 

Gruppen Rom og teknikk (https://www.romogteknikk.aho.no) på Institutt for arkitektur er 

en sentral del av skolen og instituttets fokus på arkitekturprosjekteringen og en viktig 

del av skolens deltagelse internasjonalt. Gruppen beskrives slik: “The Space & 

Technique group sees architecture as a constantly-changing, millennia-old discipline 

that works with the most basic and primitive of concerns while maintaining a sharply 

contemporary sense of the possibilities inherent in its own future. While its primary goal 

is building things, like houses or cities, it should be designed by responding to human 

experience and challenging critical thought. In this way, the practice of architecture is 

much more than a set of skills or core of competency; it needs to integrate multiple 

(changing and often contradictory) concerns within a realistic whole that includes a plan 

for its realization. An important feature of our teaching is an engagement with the 

contemporary international discourse in architecture and collaborations with practices 

and schools across the world.”  

Stillingsbehov 

Det har over de siste tre semestrene vært holdt en serie med kurs som handler om 

arkitekturens grunnleggende romlige og konstruktive bestanddeler, som et ledd i 

instituttets fokus på rom og teknikk. Disse kursene utgjør en viktig del av målene i 

programmets læringsutbytte, særlig med henblikk på “arkitekturprosjektering, det vil si 

å skape en fysisk løsning i form av bygninger, bygningsmiljøer eller bystrukturer, 

forankret i kunnskap om arkitektonisk kvalitet og romlig forståelse, materialer og 

konstruksjon, og program og samfunnsbehov”1. Undervisningsressursene på kurset har 

hittil vært løst på korttidsengasjmenter, men dette er ikke holder i lengden. Utlysningen 

av stillingen nå har som mål å gi forutsigbarhet i kursplanleggingen, og å forbedre 

personalpolitikken til ansatte gjennom tydelige kontraktsforhold. Stillingen finansieres 

gjennom en ledig stilling på Instituttet. Det henvises forøvrig til bemmanningsplanen for 

Insituttet.  

Tidsramme 

Det er behov for at stillingen blir besatt innen 1.1.2019 for å kunne opprettholde 

undervisningstilbudet. Vi ønsker derfor at det er klar til utlysningen før sommerferie 

2018.  

                                                
1 Utkast til Læringsutbyttebeksreivelse for Master i arkitektur, ARK PU. 30.04.2018. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for 

behandling av opprykkssøknad 

 

 

    

 
Universitetslektor Søren S. Sørensen leverte 08.01.18 søknad om opprykk til førsteamanuensis i avansert 
arkitekturprosjektering. 
 
I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger §2-3, 7, skal det nedsettes en 
bedømmelseskomité for å vurdere søknader om personlig opprykk. 
 
Etter AHOs personalreglement §14 om Opprykk til høyere stilling, er det styret ved AHO som oppnevner 
komiteen på grunnlag av forslag fra instituttet. 
 
Institutt for arkitektur innstiller følgende kandidater til bedømmelseskomité for å vurdere Søren S. Sørensens 
søknad om opprykk til førsteamanuensis: 
 

 Gro Rødne – førsteamanuensis, NTNU 
 Jonas Rundberger – professor, Chalmers University of Technology 
 Fredrik Nilsson - professor, Chalmers University of Technology 

 
Begrunnelse for valget av komitémedlemmer følger vedlagt. 
 
Dersom Søren S. Sørensen kjennes kompetent til førsteamanuensis av bedømmelseskomiteen, vil rektor tildele 
stillingsopprykket. 
 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Styret godkjenner instituttets innstilling, og oppnevner Gro Rødne, Jonas Rundberger og Fredrik Nilsson til 
bedømmelseskomité for å vurdere Søren S. Sørensens søknad om opprykk til førsteamanuensis. 

 

Dato 13.06.2018 

Saksbehandler Cathrine Følstad 

Arkivnummer 18/00391-6  

Vedlegg:  Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykksøknad 

CV-2018_Gro 

cv_runberger_161031 

CV_Fredrik-Nilsson-Aug14 

Søknad om opprykk - Søren Sørensen 

Kompetansevurdering av Søren Sørensen- Komitésammensetning 
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Position:
Date of birth
Nationality
Institute

Education

Professional experience

Other relevant practice/
Management experience
and honorary positions 

Key experience

Post-qualifying education 

Language

Educational development
work 

1994-1996
1993

2016->
2014->
2011 -2013
2010 -2011
2008 ->
2005 -2008
2004 -2005
2003
2002
2001 ->
2001 ->
1998-2001
1996-1998
1996
1995
1994-1995
1993-1994

2017-> 
2015-> 

2015

2014->
2014-2016
2013-2014
2013-2016
2011-2015
2010-2011
2010-2013
2010-2013
2010-2013
2009-2012
2008->
2008-2013
2006-2008
2005->
2004 -2008
2004 -2006
2003
2002 ->
2003 -2004
2002 -2003
2002 ->
2003 -2004
2000 -2001
1998

2013
2013
2008
2007
2006
2003
2003
1996
1994-96

2015
2013 
2016

Master of Architecture. Associate professor
28.04.67 
Norwegian
NTNU. Norwegian University of Science and Technology. Faculty of Architecture and Design
Department of Architecture and Technology

KIT. Academy of fine art. Department of Sculpture in Trondheim. 
Architectural education from NTH. Faculty of Architecture. Department of Architectural Design.

Course coordinator. EiT. Experts in Teamwork. Making is Thinking. Department of Architecture and Technology.
Course coordinator. Master course: Making is Thinking. Dep. of Architectural Design, Form and Color Studies/ Agraff as.
Course coordinator first year.Ark 1, Ark 2.  Dep.of Arch. Design and Management. Dep. of Arch.Design, Form and Color Studies / Agraff as.
2. Year studies in housing. Department of Architectural Design and Management / Agraff as.
Agraff as. Full time
Course coordinator first year. Ark 1, Ark 2. Department of Architectural Design, Form and Color Studies / Agraff as.
Associate professor. Master students and first year. Department of Architectural Design, Form and Color Studies / Agraff as.
University lector, First year studies. Department of Architectural Design, Form and Color Studies / Agraff as.
University lector in set design. Department of Architectural Design, Form and Color Studies / Agraff as.
Agraff as. Founder, partner and member of the board. Architectural practice. www.agraff.no
Atelier Ilsvika. Founder, partner and member of the board. Coworking space:  http://atelierilsvika.no/
Department of Architectural Design. NTNU. Research assistant. 2. Year. Studies in housing. 
Master of Architecture Ola Steen, Trondheim. Architectural practice. 
Department of Architectural Design. NTNU. University teacher. 3. Year studies in complex programs. 
Buran og Raugland Arkitekter, Larvik. Architectural practice. 
Department of Architectural Design, Form and Color Studies, NTNU. University teacher. 1. Year studies in form and color studies.
AS Kristiansen og Bernhardt, Tønsberg. Architectural practice.

Member of the board in Tyin tegnestue Architects 
Project manager, MITlab “Making is thinking LAB” NTNU. https://www.ntnu.no/toppundervisning/utviklingsprosjekter-2015-2016#TRANSark MiTLab 
(Making is Thinking Laboratory)
Advisory group for the pilot project “Innovative and informal learning arenas and meeting places in the Realfagsbygget -project
Member of the academic work group: Learning and education science. The fusion process. NTNU
Project manager, TRANSark “Transformative Learning in Architectural Education” NTNU.
Member of TAF International celebration of architecture at Røros steering committee
Deputy leader at Dep.of Architectural Design, Form and Color Studies. 
Member of the board in Agraff as
Member of the board in Tresenteret. Norwegian center in wood competence
Reference group representative for NTNU. Statens vegvesen`s document to follow-up «Arkitektur NÅ»
Assessor at BAS. Bergen School of Architecture. 
Member of the board  in Havsteinbanen as
Member of the board in Sverresborg sports club
Chairman of the board in Sverresborg football.
Member of the board in ”The independent widow project” Line Ramstad. Thailand
Chairman of the board Agraff AS
Columnist in Adresseavisens Fridays supplement: HJEM. Theme: Architecture.
Member of the board in KOKO architecture as
ViT Trøndelag – Value creation in the wood industry in Trøndelag. Reference group.
Treund. Representative for Department of Architectural Design, Form and Color Studies. NTNU.
RSU representative for TAF
Assessor at Faculty of Architecture and Fine Art. Several courses
Chairman of TAF`s nomination committee.
Member of TAF`s nomination committee.
Member of the board in Agraff as
Chairman of the board in Atelier Ilsvika
Member of the board in Atelier Ilsvika
The state scholarship for young working artists. 

The interface between architecture, art and landscape. Architecture education and PBL problem based learning.

Course in writing academic texts. DMMH
Course in writing academic texts. NTNU
Professional management. NTNU
Course in writing academic texts. NTNU
Pedup- Pedagogical education. NTNU. 
PBL – Ansvarlig søker.
Massiv tre. Nabu
Endringer i Plan- og bygningsloven, NTNU
Academy of fine art. Department of Sculpture in Trondheim.  Various courses in Archicad, Photo shop etc.

English: Fluent speaking, reading and writing. German: Conversational listening and speaking.

Founder of FormLab, with Hogstad, Haarsaker and Wullum: http://makingisthinking.net/form-lab/
Founder of TRANSark, with Hokstad, Braaten, Wellinger and Shetelig: https://www.ntnu.edu/transark
Founder of TRANSark, The pilot  and the Master course Making is Thinking, with Alex Booker : http://makingisthinking.net/

cvGro Rødne

Faculty of Architecture and Design. Department of Architecture and Technology
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Awarded competitions and 
granted fundings

Publications 

Scientific, academic and 
artistic work

Exibitions, arrangements 
and workshops

Selected lectures and
Conference contributions

2015-2016
2015-2016
2013-2016
2009
2004
2004
2004
2003
2003
2000

2017
2016
2016

2015

2014

2011
2010

2009
2008-2011
2006

2017
2013
2012
2011
2007

2006

2005
2004

2018
2017

2016
2015
2014
2006
2003

2002
2001

1995

2018
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

2008
2007
2006
2005
2003
2003
2002
2001

2004->

Hendelser på Nyhavna. 11.6. Making is Thinking. With Cirka teater http://cirkateater.no,  Blå tråd (UrbanLAB Trondheim Municipality)
Trondheim havn og Stillcom. Funded by  Norsk Kulturfond, KORO, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Municipality
NTNU, “Top teach” program: for TRANSark MiTLab (Making is Thinking Lab). Renamed 2017. FormLab
NTNU. AB-Faculty. Strategic research funding for innovative education. TRANSark. 
NTNU, “Top teach” program TRANSark are supported by NTNU, as one of seven innovative learning projects
Havstein cemetery Agraff in cooperation with Riss landscape. Prequalified competition/ 1. prize.
Lock system in Porsgrunn.  Agraff in cooperation with artist Brit Dyrnes. Invited.
Mebond school, Selbu.  Agraff in  cooperation with HSØ architects. Prequalified competition/ 1. prize.
Mæla School, Porsgrunn.  Agraff in cooperation with Pir II architectsr. Prequalified competition/ 1. prize.
Rebuilding  Nedre Flatåsen cooperative housing, Trondheim. Agraff in cooperation with Nina Holtan. Prequalified competition/ 1. prize.
Hommelvik school, Art and landscape.  Agraff in cooperation with artist Brit Dyrnes. Invited competition. 1. prize.
Ecological playground, BO 01 MALMØ. With C. Gjermo, H. Bøkestad and A.S. Nordby. Open Nordic/European architect competition/ 4. prize. 

Læring om læring 2017 ;Volum 1.(1) s. 129-136FormLAB og sandkassens plass på universitetet. 
The Power of Experiment by Artéria, as a part of the Lisbon Architecture Triennale 2016. Making is Thinking. Chapter to the book with Johanna Gullberg.
Transformative Learning in Architectural Education: Re-Thinking Architecture and the Education of Architecture,
In: Threshold Concepts in Practice. In R., Meyer, J.H.F. and Flanagan,  M.T., (eds), Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei, Chapter 24, pp 321-333.
Hokstad, L.M., Rødne, G., Braaten, B.O., Wellinger, S., and Shetelig, F.(2016):  Durham.5th Biennial International Threshold Concepts Conference. 
Wokshop academic content description to ADSL. Antwerp. Belgium
Article. Sino-Norwegian Architecture Forum. Community Design Magazine. China. Hokstad, L.M., Rødne, G., Braaten, B.O., Wellinger, S
Presentation. Paper. TRANSark. 5th Biennial International Threshold Concepts conference: Threshold Concepts in practice. Durham, Great Britain.   
TRANSark Publication - Book 0. Trondheim: NTNU Faculty of Architecture and Fine Art 2014 (ISBN 978-82-7551-106-3) 15 s. NTNU. Braaten, Bjørn Otto; Finoc-
chiaro, Luca; Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Wellinger, Steffen. 
NTNUs representative in reference group in the Norwegian Public Roads Administration work in the following -up:”ARKITEKTUR NÅ”
“Arkitektur i hundre”. The Faculty’s anniversary book. Architectural education in Trondheim 1910 - 2010. Editor Helge Solberg. Co-author: Møte med hammer og 
sag - fullskalabygging med tre. 
Yearbook 2006-2008, Faculty of Architecture and Fine Arts at the NTNU. Co-author.
Columnist in Adresseavisens (newspaper) Fridays supplement: HJEM. Theme: Architecture.
Improved educational setting for NTNU in two-campus solution towards 2020. Co-author. 

Uformele Møterom. Full scale building. NTNU Fak. AD; Brattørkaia. Trondheim
“MOMSTROM”. Struktur i landskap. Full scale building. AAR4300. Architecture 1. In collaboration with :Uka-11/ AB-Faculty. NTNU. Course coordinator
«Lyd-bryter». Full scale building. AAR4300. Architecture 1. In collaboration with : Meta.Morf./ AB- Faculty.Musikkteknologi NTNU. Course coordinator
“Trommerom”. Struktur i landskap. Full scale building. AAR4300. Architecture 1. In collaboration with :Uka-11/ AB-Faculty. NTNU. Course coordinator
“relasjoner i rom – rom i relasjon”. Full scale building. AAR4300. Architecture 1. In collaboration with: Uka-07. AB. NTNU. Course coordinator
«Konstruksjon som beskytter og eksponerer- et møtested». Full scale building.  AAR4410. Architecture 2. Campus Gløshaugen. Course coordinator
«Paviljong for morgenrituale». Full scale building.  AAR4410. Architecture 2. AB- Faculty. NTNU. Campus Gløshaugen. Course coordinator
“Rom i dialog – dialog i rom”. Full-scale building. AAR4300. Architecture 1. AB- Faculty. NTNU; Dødens Dal. Course coordinator
“Galleri for UKA-plakater”. Full-scale building.  AAR4300. Architecture 1. In collaboration with: Uka-05/ AB- Faculty NTNU. Course coordinator
“Et sted å møtes”. Struktur i landskap. Full-scale building. AAR4300. Architecture 1. AB- Faculty t. NTNU. Associate professor.

re-ACT by design. International Design Workshop week. Universiteit Antwerpen: REmaking is REthinking 
re-ACT by design. International Design Workshop week. Universiteit Antwerpen: Displace - Place -  Display -  Play
Heldagsworkshop på FORMlab med PIRII arkitektkontor
MITlab. Workshop
Hendelser på Nyhavna. Festival, Byutviklingsarrangement og utstilling. NTNU, Cirkateater, Trondheim kommune,Trondheim havn; Trondheim.
Ice building workshop in Oulu. With Sami Rintala and Janne Pihlajaniemi
Kulturfusjon 6. Theme Water. Multidisciplinary culture festival with exhibitions, concerts etc. Participant and organizer.
Art and architecture. Hommelvik school. In collaboration with artist Brit Dyrnes.
Installation in Quality hotel Røros. In collaboration with artist Brit Dyrnes.
Kulturfusjon 3. Theme Light. Multidisciplinary culture festival with exhibitions, concerts etc. Participant and organizer.
Kulturfusjon 2. Theme Sound Multidisciplinary culture festival with exhibitions, concerts etc. Participant and organizer.
Kulturfusjon 1. Multidisciplinary culture festival with exhibitions, concerts etc. Participant and organizer.
Set design. Workshop. 2 weeks. Department of Architectural Design, Form and Color Studies. NTNU
Art exhibitions: “Policy or hallo, it`s me, is somebody there?” Gallery Kit with A.K. Dolven + “10 KIT.” in Østersund. Sweeden+ ”Endelig kunst”. Galleri KIT.
Building in ice:  Strandtorget in Tromsø. Ice workshop 3 weeks. Winter cities arrangement 1990. 

NBEFs annual conferece: Strategisk eiendomsledelse; Arkitektonisk arkitektur er mer enn en fin fasade!.Presenter.
EAAE, The Education Academy 4th workshop: Making is Thinking. Presenter.
Crafting Climate. Crafting Sustainability conference 2017. NTNU.Presenter.
REN. Research and Educational Network;FORMLAB – testkjøkken og læringslaboratorium. Presenter.
Læringsfestivalen 2016. TRANSark Session: Live Pedagogies.Presenter.
Byutviklingskonferansen 2017. Kunst og kultur som drivere for byutvikling.Presenter.
Nasjonal fagsamling for kommuneskoger Samarbeid med NTNU tre – hvordan vi jobber med tre. Presenter.
TRANSark conference. Host, moderator and presenter 
Rørosseminaret 2015. The 15th International celebration of Architecture. Host, moderator.
Tresenteret, Norwegian center in wood competence. Faculty of Architecture and Fine art and the use of wood in teaching. Presenter.
TRANSark opening seminar. Host, moderator and presenter 
Working With Wood. Transformative Learning in Architectural Education.  Forum Holzbau Nordic 14. Presenter.
“Making is thinking”. Rørosseminaret 2013. The 14th International celebration of Architecture. Presenter.
“Making is thinking”. The conference “6 questions on becoming architect”. Subsequent talk with Juhani Pallasmaa and Peter Buchanan. Presenter.
“Hands on”. Full scale building in the first year. Visit from the Alvar Aaalto University, Helsinki. Presenter.
Full scale building in the first year. Visit from the university in Budapest. Presenter.
Building in wood. Full scale building in the first year and AB- faculty emphasis on wood. Visit from Lycksele council. Presenter. 
“Develop your own practice.” Incubator for creative business sectors. Stift bedrift. Atelier Ilsvika. Presenter.
Building 1:1. Development of the architectural education at NTNU. Styringsdialogmøte. Meeting with the headmastership at NTNU.Presenter.
Presentation of Tresenteret and NTNU/AB- faculty emphasis on wood. At the Ministry of aqriculture and food. 
Wood as idea and experiment in art and architecture. Trøndelag Centre for Contemporary Art. TSSK. 
Increasing the wood building– from national policy to council decision. Mjøsens skog. 
Building with wood and the basis of architecture. Lecture for the 3. years civil engineer students at NTNU 
“The interaction between architecture and art” NAL. Academy. National Association of Norwegian Architects.
Workshop and lecture in connection with Norwegian state visit and the signing of a joint venture agreement between UNAM and NTNU. Mexico
Building in wood. First year. Tresenteret. Annual meeting. Presenter.
“NTNU and architect students working with wood” Conference: Nordic wooden cities. Presenter.
“Unconventional connections between form, function and ideas. NLA Conference. National Association of Norwegian Landscape Architects. Presenter.
”To start your own practice”. NAL. Academy. National Association of Norwegian Architects. Presenter.
Kulturfront 2003. Trondheim council. Presenter.
”“Own practice” Fellesforelesning. The weekly faculty lecture of the Faculty of Architecture and Fine Arts at the NTNU. Presenter.
“Kindergartens and playgrounds” for schoolteachers and school managers in Trondheim council. Presenter.
“Kindergartens and playgrounds” Faculty of Architecture and Fine Arts at the NTNU. Presenter.
Associate professor with regular lectures, tutoring and workshops.

 

Faculty of Architecture and Design. Department of Architecture and Technology
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Curriculum Vitae  
Jonas Runberger, born 1969 
Based in Stockholm  

Architect, Researcher and Educator 
M.Arch. SAR/MSA, PhD 

m:  +46 766394749, e:  jonas@runberger.net 

w:  www.runberger.net   

Main Interests 
My work explores the potential of digital technology as means for 
innovation of architectural design processes, in regards to design 
techniques, production, experiential effect and discourse. This is 
pursued through research, teaching and practice, with emphasis on 
design development, methodologies, technologies, strategies and 
management. 

Current Engagements 

Dsearch Director and R&D board member, White arkitekter AB 

Artistic Professor, Chalmers Department of Architecture 

Adjunct Professor, University Lecturer, KTH School of Architecture  

Research & Development  
2015 - 2018 

+ Project Sliperiet – 3d-printing in Timber, Umeå University, 
industry representative (White arkitekter) 

2015 

Design Modelling Symposium 2015, peer-reviewer 

Chalmers School of Architecture, External Assessor for Lecturer 
position in Computational Design  

2014 - 2016 

Design for an Energy Efficient Campus Life in Albano, KTH School 
of Computer Science and Communication/Green Leap, funded by 
Swedish Energy Agency, Design Researcher  

2014 

Journal of Space Syntax, Vol 5, Issue 1, peer-reviewer  

Smart Built Environment, Strategic Innovation Program,  
IQ Samhälssbyggnad, external reviewer of application  

Position of Adjunct Professor, KTH School of Architecture 

2012 

Awarded Technical Doctorate in Architecture, KTH School of 
Architecture  

2011 

Panel member at event Closing the Material Gap – Behave!,  
Svensk Form/Bioinspired Forum, Stockholm 

Reframe, a series of parametric design studies within the PhD 
project Architectural Prototypes and Dsearch 

2010 - 2012 

External reviewer of applications to SmartGeometry  

2010 

Moderator and advisor on symposium Contemporary Practice, 
Beyond the Crisis, KTH School of Architecture 

Review board member at Innovativ Kultur 

2009 

Digital Fabrication, seminar KTH FIND, KTH ITM 

2008 – 2012 

Doctoral candidate at KTH ABE / Project Communication  
Doctoral project Prototype Development within Architecture 

2008 – 2009 

Facilitator of seminar series on digital design tools in practice 
with international guests and Swedish practitioners 

2008 

Research exchange with AA School of Architecture,  
Diploma Unit 16, London 

Awarded Licentiate of Engineering in Architecture at  
KTH School of Architecture 

PhD candidate at Project Communication, KTH ITM 

Panel member of Prototypical Shelter, event part of the Space 
& Design Strategies Research at the Art University of Linz 

Final seminar licentiate thesis, external reviewer  
Michael Speaks, Dean Kentucky University 

2007 

External reviewer for Arkus research project for practitioners 

Research trip Los Angeles, aff. with UCLA, SCI-Arc and GL Form  

Participant at SmartGeometry2007, Cooper Union and  
Creative within Constrains seminar, Columbia University, New 
York City 

2006  

Member of the Online Group of the Space of Communication 
project at the Städelschule, Frankfurt 

External examiner for MA Architecture & Digital Design 
Systems at London Metropolitan University (2006-2008) 

Advisor in development project on Industrial Office Building 
Production for SKANSKA Teknik (with SSARK) 

External advisor for validation of new MA programs on digital 
design and manufacture at London Metropolitan University  

Bostäder byggda med volymelement i Sverige,  
Report on volumetric housing, Boverket (at SSARK) 

2005 – 2008 

Doctoral candidate at KTH-A 
Doctoral project Prototype Development within Architecture 

2003 – 2007 

Partner of KRETS, design based research collective  

-  SplineGraft, design project (2006) 
- PARCEL, design project (2004 – 2005) 
- Prototypes for Performative Design, public seminar (2003) 
- Info_liations / Ex_foliations, SIAL/RMIT, Melbourne, visiting fellow 

and workshop leader, with Servo (2003) 
- Urbantoys v.2, Krets for Servo (2003) 

2002 

Annual conference, Nordic Journal of Architectural Research, 
Islands for Architectural Research, invited workshop leader of 
Progressive Practice workshop 

Publication  
2015 

Harnessing the Informal Processes around the Computational 
Design Model, co-authored peer-reviewed paper, Design 
Modelling Symposium 2015 

2014 

Parametrisk design: Ett sätt att göra associationer, article 
Arkitekten, with Ulrika Karlsson 

2012 

Architectural Prototypes II: Reformations, Speculations and 
Strategies in the Digital Design Field, doctoral thesis, KTH 

Arkitekters verktyg, publication, Arkus 

2010 

Cognitive Estrangement in Digital Design Practice, peer-
reviewed paper, 2010 ACSA West Central Fall Conference “Flip 
Your Field” 

The Future Agency of Digital Design in Architecture, popular 
article, Conditions # 4 

2009 

Future Exhibitions, interviewed in Swedish Traveling 
Exhibitions 

2008 

Realtime Editing, column in journal RUM 10/2008 
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Architectural Prototypes: Modes of Design Development and 
Architectural Practice, licentiate dissertation, KTH-A 

Krets, projects featured in Hatch: the New Architectural 
Generation, Kieran Long 

2007 

SplineGraft, project featured in Pasajes Construcción, Spain 

Lagens Estetik, review in journal RUM 6/2007  

2006 

Volymelement i bostadsarkitekturen, publication by Arkus, with 
Ylva Gunterberg 

Medverkande Design, contribution in Skapande Människa 10-year 
anniversary publication.  

SplineGraft project featured in Swedish Arkitekten, German Form 
journal, Korean Space journal, Open House Exhibition Catalogue 
and Entry Paradise: New Worlds of Design 

Fabriksbyggt, interviewed in journal RUM 

Mjukvaran leder till framtiden, article in Arkitekten 

Bostäder byggda med volymelement, report for 
Boverket, with SSARK 

2005 

Krets and PARCEL, 01.AKAD, co-editing section  

Remediation as operation and strategy within architectural design 
development, paper, Research Spaces conference,  
the Bartlett + the Slade, London 

PARCEL – Developing Performative Prototypes in Architectural 
Design, paper presented at the Joining Forces conference, UIAH 
Helsinki 

2003 

Protocols of Collaboration, article RAM1 publication, CRAC 

2002 

Architectural Prototypes, article Polytechnic Society of 
Gothenburg Yearbook 2002 

Progressive Practice in Architecture, peer-reviewed article in Nordic 
Journal of Architectural Research, with Fredric Benesch 

2001 

Probing the Conjectural, article Trans Magazine, Zurich, and 
lecture KTH-A, with Daniel Norell 

Hyper:Sketch - Site specific media in architectural design, paper, 
Architectural Research and IT, Aarhus, with Tobi Schneidler 

Teaching (see also Lectures) 
2000 – 2016 

KTH School of Architecture (KTH-A), Stockholm 

-   Diploma Studio 9 (2013 – 2016)  
-   Elective Seminar Digital Crafting (2013)  
-   Architecture Technology Research Studio, (2010 – 2013)  
- Façade Articulations, workshop leader, Sustainable Design Studio (2012) 
- Academic Coordinator Digital Fabrication Lab (2012 – ) 
- External jury member diploma reviews (2010) 
-   Visiting critic in 1st and 4th year (2009 – 2010) 
- Diploma thesis supervisor (2006 – 2014) 
- Architecture InFormation 4th year design studio (2006 – 2008) 
- Informed Modularity 4th year design studio (2005 – 2006) 
- STHLM randzon, 3rd year, Urban planning/design (2003 – 2004) 
- 1st year crash course (2003) 
- 1st year, assisting tutor (2003) 
- Project or Proposal, open summer course (2002) 
- Urban Curating, 4th year, Hyperstructures workshop (2001 – 2002) 
- Navigation Organisation Narrative (NON), 4th year (2001) 
- Hypersketch 1+2 (2000) 

2014 

Architectural Technology, survey and report on future teaching 
models, KTH-A 

2014 - 2016 

Chalmers School of Architecture, Chair in Candidate Reviews 

 

2013 - 2017 

Chalmers School of Architecture, 2ndary PhD Advisor 

2012 

Inventory of collaborative models, KTH School of Architecture 
and the Built Environment, project coordinator 

2010 

Architectural Concepts, course in MA in Project Management, 
KTH Project Communication, coordinator and lecturer  

Parametric Patterns, workshop facilitator, VCU Qatar, Doha 

2008 – 2010 

Unit Master, Diploma Unit 16, Architectural Association (AA) 

2009 

KTH ITM, IT-management, course coordinator 

Facilitator GenerativeComponents workshop,  
KTH ITM/SmartGeometry Group/Bentley Systems 

2008 

London Metropolitan University, MA Architecture & Digital 
Design Systems, invited critic 

School of Architecture at Lunds Tekniska Högskola,  
Invited diploma thesis critic and supervisor 

2007 

Tema Architects, Stockholm, commissioned instructor in 
parametric design application GenerativeComponents  

London Metropolitan University, MA Architecture & Digital 
Design Systems, invited critic 

SCI-Arc, Los Angeles, 2GBX, invited critic 

Woodbury University, Los Angeles, invited critic 

2006 

The Architectural Association and London Metropolitan 
University, facilitator collaborative workshops  

2005  

The Architectural Association, Diploma Unit 16, invited critic 

2004 

Columbia University, Adv. Architecture Studio 6, invited critic 

2003 

Info_liations / Ex_foliations, visiting fellow at SIAL (RMIT), 
Melbourne, Australia  

2000 – 2002 

Communicative Spaces, 2nd, 3 separate courses,  
tutor and coordinator, KTH Media technology, Stockholm 

2001 

Machinic Processes in Architectural Design, the School of 
Architecture at ETHZ, Zurich, assistant for Prof. Greg Lynn  

Selected Lectures  (see also Teaching) 
Lectures in Academia 2003 – 2016 
- KTH-A Representation (Stockholm 2014 - 2016)  
- LTH School of Architecture (Lund 2014 - 2016) 
- KTH School of Technology and Health (Stockholm 2014 - 2016)  
- KTH Project Communication (Stockholm 2010 - 2016) 
- KTH-A Architectural Technology (Stockholm 2013)  
- KTH Tensta Arkitekturskola [Stockholm 2013] 
- Heriot Watt Industry Day (Edinburgh 2013) 
- CITA (Copenhagen 2013) 
- Beckman’s College of Design ((Stockholm 2012) 
- College of Design University of Kentucky (2012) 
- Chalmers University of Technology (Gothenburg 2011) 
- VCU Qatar (Doha 2010) 
- KTH-A Architectural Technology (Stockholm 2008 - 2009)  
- AA School of Architecture (London 2009) 
- Bauhaus Universität Weimar (Weimar 2008) 
- University of Trollhättan (2008) 
- KTH-A, first year (Stockholm 2007) 
- University of Jönköping (2006 - 2007) 
- Metropolis Lab (Copenhagen 2007) 
- Mejan Labs (Stockholm 2007) 
- Columbia University (New York City 2007) 
- Städelschule (Frankfurt 2006) 
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- AA School of Architecture (London 2006) 
- Konstfack (Stockholm 2005) 
- Space & Perception Symposium, Rixc (Riga 2005) 
- IT University (Stockholm 2005) 
- KTH-A, first year (Stockholm 2005) 
- Chalmers University of Technology (Gothenburg 2005) 
- RMI Berghs School of Communication (Stockholm 2005) 
- KTH-A, first year (Stockholm 2004) 
- RMI Berghs School of Communication (Stockholm 2004) 
- KTH-A, first year (Stockholm 2003) 

Lectures in Practice 2005 – 2016 
-   3DP Symposium, Key Note (Stockholm 2016) 
- Sweco (Gothenburg 2015)  
- Semrén+Månsson (Gothenburg 2014)  
-   Belatchew Arkitekter (Stockholm 2014)  
- 3DP Symposium (Stockholm 2012) 
- Form/Design Center (Malmö 2011) 
- Forum för Arkitektur ((Stockholm 2011) 
- White Arkitekter (Copenhagen 2011) 
- Strategisk Arkitektur ((Stockholm 2011) 
- ÅWL Arkitekter (Stockholm 2010) 
- Bioinspired Forum (Stockholm 2009) 
- Bioinspired Forum (Simrishamn 2009) 
- White Arkitekter (Stockholm 2008) 
- Swedish Association of Architects (Stockholm 2007) 
- Visual Forum (Gothenburg 2006) 
- Stockholm City Council (2005) 
- Swedish Association of Architects (Stockholm 2005) 
- Dorkbot_STHLM, CRAC (Stockholm 2005) 
- Design på Gång, Kulturhuset (Stockholm 2005) 

Employment  
2010 – 

White Arkitekter, Director of Dsearch digital design development 

- Parametric coordination and development for Humanistiska Teatern 
(Uppsala), NCC HQ (Sollentuna), Slussen, Stockholm, Uarda, Stockholm,  
Park 1, Stockholm (with AdamsKaraTaylor Engineers), Quality Hotel 
Globe, Stockholm, Koggens gränd, Malmö, Serlachius Museum, Finland 
(competition), Forumtorget, Uppsala (competition 1st prize, prototype 
development)  

- Co-chairing Dsearch ShopTalks (2013-2016) 
- Co-developer White Strategy for Digital Design Methodology (2012-2016) 
- Facilitator of Digital Design Strategies workshop, 2011 and 2012 
- Informed Design, a R&D project with support from ARQ 
- Digital Design Strategies, a R&D project with support from ARQ 
-  Presentations at White Stockholm, Gothenburg, Malmö, Halmstad, 

Västerås, Linköping, Örebro and Uppsala 
-  Co-editor of newsletter Dsearch Quarterly (2011-2015) 

2007 

Greg Lynn Form, participating architect, Los Angeles 

2000 – 2010 

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor (SSARK)  

- Director of Research&Development (2009 – 2010) 
- Advisor for industrial development project for Vägverket 
- Industrial system architect SKANSKA Teknik 
- Director of digital development studio ssark medialab (2001 – 2010)  
- Developer Streaming Architecture Projective Space (SAPS),  

with Splintermind 
- Participating architect: Vällingby (2004), Dramatiska Institutet (2002 – 

2003), Konstfack (2001 – 2002), Kista Galleria with student housing and 
multiplex cinema (2000 – 2002) 

- Competitions: Sturegallerian (2003), kv. Kölnan (2002) 

1999 

Claes Kock interior design, digital specialist, Stockholm 

1997 – 1999 

Uhlin&Malm Arkitektkontor AB, intern, Stockholm 

1996 

Volvo Car Corporation, facilities, intern, Göteborg 

1989 – 1993 

Semcon Teknikinformation, Illustrator, Göteborg 

Commissioned Design Work 
2009 

Show Unit sign design, Riksutställningar, Gotland 

2008 

Show Unit 2, Riksutställningar, Gotland, re-design 

2007 

Advising architect in the Spelar Roll exhibition at Forum för 
Levande Historia, Stockholm 

Gotland Arena Endrebacke Ideella förening, Gotland, Building 
Concept, with YAJ Arkitekter and AKT Engineers 

2005 

Vems Röst? Vilken Musik?, Musikmuseet, Stockholm,  
film production for exhibition 

2000 – 2004 

Commissioned by Servo 

- Urbantoys v.2, 2003, Krets for Servo 
- Lattice Archipelogics, 2002 
- Urbantoys, 2000 

2003 

ReApproaching new Media 1 (RAM1), CRAC 
printed publication and web production 

Show Unit, Riksutställningar, Stockholm, design of mobile 
space for video art screening 

1999 

Hyperfolder, web production for printed publication 

1995 

Folder, co-founder of conceptual publication, Göteborg 

1989 – 1996 

Freelance airbrush illustrator 

Exhibitions 
2016 

Sensing Energy, presenting the Design for an Energy Efficient 
Campus Life in Albano research project, KTH , Stockholm 

2011 

Scholarship Exhibition,  
The Royal Swedish Academy of Fine Arts, Stockholm 

2009 

Bioinspired Forum, student work from AA DIP16, Simrishamn 

2008 

Fokus Kina / Show Unit, Östasiatiska museet, Stockholm  

2007 

Ben van Berkel and the Theatre of Immanence, featuring 
SplineGraft, exhibition at Portikus, Frankfurt  

2006 

Open House – Intelligent Living by Design, SplineGraft, 
traveling exhibition organized by Vitra Design Stiftung  

AKAD at Lunds Konsthall, complete research of Krets 

2005 

Onedotzero_stockholm, Moderna museet 
Urbantoys v.2, with Krets for Servo 

2004 

Art.Platform, Stockholm, SAPS.02 
with ssark medialab and Splintermind 

Stockholm Arts+Science 2004, PARCEL, 
with Krets in affiliation to AKAD 

 …without borders, t-shirt design exhibition part of Tokyo style, 
presented at Konstfack 

2003 

Reshape, Iaspis sideshow at Venice Biennale 2003, Urbantoys 
v.2, with Krets for Servo  

Show Unit, mobile video art space, Riksutställningar  

2002 

Lattice Archipelogics, Latent Utopias, Steirischer Herbst, 
Landesmuseum Johanneum, Graz, for Servo 

2000 

Ung Svensk Form, Malmö-Stockolm-Göteborg-London, 
diploma thesis KTH-A, selected in competition 
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Urbantoys, Crac, Liljevalchs, Stockholm, for Servo 

Bigga Grejer, diploma show, KTH-A, Museum of Architecture, 
Stockholm, student exhibition 

1999 

Underjorden – Överjorden, Museum of Architecture, Stockholm, 
student exhibition 

1998 

Dynamo, on the generation of Spaces, The Bartlett School of 
Architecture, End of the Year Exhibition, student exhibition 

1996 

Folder, Göteborgs museum, Kulturnatta 
anniversary exhibition, organizer and participant 

POP, Fryshuset, Göteborg, group exhibition 

1994 

Fin de Siecle, Stora Teatern, Göteborg, group exhibition 

Memberships  
Reference group member ICT-BIM, strategic research and 
innovationagenda, IQ Samhällsbyggnad (2013) 

Member of OCEAN Design Research Association (2013 - ) 

Reference group member Innovativ Kultur (2010 - 2012) 

Board member KTH FIND (2009 - 2011) 

Board member of Stockholms Arkitektförening, the local branch 
of Swedish Association of Architects (2008 - 2012) 

Member of the editorial board for Riksutställningar global 
perspectives (2008) 

Affiliated member of Urban Future Organization (2008 - ) 

Member of Architectural Association, London (2008 - ) 

Member of the Online Group of the Space of Communication 
project at the Städelschule, Frankfurt (2006 - 2007) 

Member of the editorial board for journal RUM (2006 - 2007) 

Board member Creative Room for Art and Computing (CRAC) 
(2003 - 2008) 

Member of Swedish Association of Architects (1993 -) 

Grants and Awards 
2015 

Would Wood, Vinnova, stage 1 of Challenge-driven Innovation, 
KTH/White representative 

+ Project Sliperiet – 3d-printing in Timber, Umeå University, 
industry representative (White arkitekter) 

EU Marie Curie, Innochain, industrial partner in grant for research 
school, Innovation Training Network, Dsearch / White Arkitekter 

2014 

ARQ stiftelsen för arkitekturforskning, research grant Informed 
Digital Design 

2013 

Energimyndigheten, Design for an Energy Efficient Campus Life in 
Albano, research grant, co-applicant 

Formas Open Call, Concrete Performance, research grant,  
co-applicant 

2011 

Forumtorget, Uppsala, competition 1st prize, White Arkitekter  

ARQ stiftelsen för arkitekturforskning, research grant Digital 
Design Strategies 

2008 

Swedish Research Council, Architectural Operating Systems - 
Prototypes for Performative Design, affiliate applicant 

2006 

ARQ stiftelsen för arkitekturforskning, travel grant 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, project grant 

2005 

Skapande Människa, award and grant 

2005 – 2009 

LE Lundbergs stipendiestiftelse, 4-year research grant  

2004 

Byggkostnadsforum, research grant   

Konstakademien Ulrika Rosencrantz stipendium 

2003 

Arkus research grant  

2000 

Outstanding Studio Teaching Award, World Millenium Design 
Competition, Seoul, Korea 

1999 

Ernst Hawermans stipendiefond 

Education 
2014 

Research Supervision, KTH, Stockholm 

2012 

Doctorate of Engineering, KTH, Stockholm 

2008 

Licentiate of Engineering, KTH-A, Stockholm 

Pedagogy for architectural education, KTH Learning Lab 

2004 

Master of Architecture, KTH-A, Stockholm 

1998 – 2000 

KTH-A, Electable studios, Stockholm 

1997 – 1998 

The Bartlett School of Architecture, UCL, London 

1993 – 1996 

Year 1 - 3, Chalmers School of Architecture (CTH), Gothenburg 

1992 – 1993 

History and Theory of Art and Architecture 
University of Gothenburg 

1985 – 1989 

Technical Gymnasium, El/Tele, Lars Kaggskolan, Kalmar 

Military Service 
1990 – 1991 

Amfibiebataljon, Kustartilleriet, KA1 + KA2 

Language 
Swedish native, English fluent, German basic 

Software Skills 
Microstation, 3dstudio max, Maya, Rhinoceros, Grasshopper, 
GenerativeComponents, FormZ, Virtools, Photoshop, 
Illustrator, Image Ready, After Effects, Premiere, Encore, 
Captivate, InDesign, Pagemaker, Word, Dreamweaver, Flash, 
Html, CSS 

Other 
B-class Driver’s license 

References given on request 
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Curriculum Vitae – Fredrik Nilsson

Biographical data
Born 13 August 1965

Home address: Östra Liden 14, SE-431 66 Mölndal, Sweden

Business address: Department of Architecture
Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden
fredrik.nilsson@chalmers.se

White arkitekter AB
P.O. Box 2502, SE-403 17 Göteborg, Sweden
fredrik.nilsson@white.se

Short CV and research profile
Fredrik Nilsson, architect SAR/MSA, PhD, Professor of Architectural Theory at Chalmers University of 
Technology, and Partner and Chief Research Strategist at White Arkitekter AB., where he was Head of 
Research and Development 2007-2014. He has taught and lectured at several schools for 
architecture and design in the Nordic countries. Research profile mainly directed to contemporary 
architecture, architectural theory and philosophy with a special interest in the epistemology of 
architecture, design theory and the implications of technology for the interaction between 
conceptual thinking, practical design work and production. He is currently director of the strong 
research environment in architectural theories and methods “Architecture in the Making: 
Architecture as a Making Discipline and Material Practice” funded by the Swedish research council 
Formas 2011-2016. Nilsson has been engaged as opponent and external evaluator of PhD and 
senior research internationally. He is author and editor of several books and frequently publishes 
articles, architectural criticism and reviews of books.

Present employment
Head of Department of Architecture, Chalmers University of Technology, 2013 – 
Professor of Architectural Theory, Chalmers Architecture 2009 – 
White Arkitekter AB, 2000 – (Head of R&D 2007-2014; Chief Research Strategist 2014 -, Partner 2009 -)

Previous employments and professional experience
Deputy Head of Department for Architecture, Chalmers University, 2009 – 2011
Adjunct Professor, Chalmers Architecture, 2008 – 2009
Head of research and development, White Arkitekter AB, 2007 – 2014
Senior Professor in Research Design, Sint-Lucas School of Architecture, Brussels, 2007 – 2009
Visiting scholar, Chalmers Architecture, 2005–2008
Researcher, project employment, Chalmers Architecture, 2002–2004
Employment PhD student, Chalmers Architecture, 1998–2002
Project employment, Department for Architectural Design, Chalmers Architecture, 1994–97
Part time employment Husbygget / Bygghyttan Arkitekter, Fengersfors, 1993–96
Own practice, Arkitekt Fredrik Nilsson, 1993–96
Employment Ellsinger arkitektkontor AB, Göteborg, 1989–92

Degrees and education
Professor of Architectural Theory, Chalmers University of Technology, 2009
Adjunct Professor, Chalmers University of Technology, 2008
Docent (associate professor), Chalmers University of Technology, 2008
Professor, Sint-Lucas School of Architecture, 2007
PhD in Architecture, Chalmers University of Technology, 2002
Licentiate of Technology in Architecture, Chalmers University of Technology, 1997
Architect SAR/MSA, member of Swedish Association of Architects, 1999
Master of Architecture, Chalmers University of Technology, 1993
Science of Art, Gothenburg University, 1990-91

CV – Fredrik Nilsson 1(3)
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Opponent, Evaluations, and Membership in scientific committees
Opponent for doctoral dissertations by
 Lene Basma, Oslo School of Architecture and Design, December 2012.
 Anne Mette Manelius, School of Architecture, Royal Danish Academy of Art, July 2012.
 Anne Kirkegaard Bejder, Aalborg University, April 2012.
 Christina Pech, KTH-Arkitektur, Stockholm, November 2011.
 Ida Wraber, Department of Architecture and Design, University of Aalborg, October 2009.
 Annette Svaneklink Jakobsen, Aarhus Arkitektskole, Århus, October 2008.
 Louise Kjær Christoffersen, Aarhus Arkitektskole, Århus, November 2007.

Member in examining committee for doctoral dissertations by 
 Marwa Dabaieh, LTH-Architecture, Lund, December 2011.
 Henric Benesch, HDK, Gothenburg University, February 2010.
 Pål Castell, Chalmers Architecture, June 2010.
 Barbara Rubino, Chalmers Architecture, 2009. 
 Gertrud Olsson, KTH-Architecture, Stockholm, March 2009.
 Inge-Mette Kirkeby, KTH-Architecture, Stockholm, August 2007.
 Kaja Tooming,  HDK, Göteborg, June 2007.
 Marie Elf, Chalmers Architecture,  February 2007.
 Konstantinos Ionidis, Aarhus Arkitektskole, Århus, 2005.

Opponent at final seminar before doctoral dissertation for 
 Henric Benesch, HDK, Gothenburg university, August 2009.
 Jonas Runberger, KTH Architecture, Stockholm, February 2008.
 Kaja Tooming, HDK, Göteborg, February 2007.
 Vicki Wenander, Chalmers Architecture, December 2006.
 Kristina Grange,  Chalmers Architecture, September, 2005.

External reviewer or scientific reader for 
 licentiate thesis by Jonas Runberger, KTH Architecture, Stockholm, May 2008.

PhD thesis for European doctorate requirements by Mayka García Hípola, Universidad 
Politécnica de Madrid, August 2008.

 PhD thesis by Guri Mari Steinsvik, Oslo School of Architecture and Design, March 2007.
 PhD thesis by Marte Gulliksen, Oslo School of Architecture and Design, July 2006.

External evaluator
 in international panel for Review of the Design Research Institute, RMIT, Melbourne, May 2013.

in international panel for Assessment of Scientific and Artistic Research at the Royal Danish 
Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, February 2013.

of research grant application for VELUX Fonden, Denmark, August 2013.
of research grant application for Austrian Science Fund, September 2012.

 in International Review Panel for Danish Council for Independent Research, May 2010.
 of research grant application for The Swedish Research Council Formas, January 2009.
 
Expert advisor for appointment of 
 Professor in the Theory and History of Architecture, Aarhus School of Architecture, 2014.

Professor in Information Technology in Construction, KTH, 2011.
 Professor in Architectural Theory at the School of Architecture Umeå University, 2010.
 Artistic Assistant Professor in Landscape Architecture at Faculty of Landscape Planning, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna, 2010.
 Assistant professorships at Aarhus Arkitektskole, Århus, 2007.

Peer-reviewer of papers and/or member in scientific committee for 
DRS//Cumulus Conference Design Learning for Tomorrow, Oslo, May 2013.

 Conference Communicating by Design, Brussels, April 2009.
 Nordic/Baltic Conference for Architectural Research Architectural Inquiries, Göteborg, 2008.

CV – Fredrik Nilsson 2(3)
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Commissions of trust, boards, etc. 
Member of Board for CMB – Centre for Management of the Built Environment, 2013 – 
Member of Board for OCEAN Design Research Association, 2013 – 2014
Member of Editorial Board for FORMakademisk, 2012 – 2014
Member of Editorial Board for Nordic Journal of Architecture, 2011– 
Member of Board for Bygginnovationen, 2011 – 2013
Member of Research Committee for IQ Samhällsbyggnad / ”Swedish Center for Innovation and 

Quality in the Built Environment”, 2011–2012
Member of Board for Centre for Healthcare Architecture, Chalmers, 2010-2012; 2013 – 
Member of working group for Chalmers Areas of Advance Built Environment, 2010.
Chairman of Research Committee, Chalmers Architecture, 2009-2011.
Member of Board for BIC – Byggsektorns Innovationscentrum / Swedish Construction Sector 

Innovation Centre, 2008-2011.
Chairman of the researcher and teacher collegium/meeting Chalmers Architecture, 2007-2009
Member of Evaluation Panel for Artistic research and development, The Swedish Research Council, 

2007-2010.
Member of jury for Swedish Association of Architets’ prize to critics, 2007-2009
Member of board of The Nordic Association of Architectural Research, 2007-2011
Member of board for local division Västra Götaland of Swedish Association of Architects, 2006-2008
Member of competition committee for local division Västra Götaland of Swedish Association of 

Architects, 2005-2006
Writer and examiner for Nationalencyklopedien, The Swedish National Encyclopaedia, since 2003.
Member of Editorial Board of Nordic Journal of Architectural Research, 1997 – 2001.
Member of the board for book reviews of Arkitektur. The Swedish Review of Architecture since 1999.
Member of Swedish Association of Art Critics, and international member AICA since 2003.

Lectures, moderating, seminars and teaching
Nilsson has been invited as keynote speaker, to moderate discussions, chair conference sessions, 
hold seminars, teach etc in various academic and professional occasions at national and 
international level. He has been teacher at various theoretical and studio courses at Chalmers 
Architecture since 1994. He has been a tutor at Research Training Sessions at Sint-Lucas School of 
Architecture, Brussels since 2006. Besides regular lectures, seminars and teaching at Chalmers 
Architecture as well as internal seminars and lectures at White Arkitekter, he has lectured widely.

Communication of research
Nilsson has since 1996 published over 110 articles, architectural criticisms and reviews of books in 
scientific journals, edited books, professional magazines and daily press.

CV – Fredrik Nilsson 3(3)



48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad - 18/00391-6 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad : Søknad om opprykk - Søren Sørensen



48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad - 18/00391-6 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad : Søknad om opprykk - Søren Sørensen



48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad - 18/00391-6 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad : Søknad om opprykk - Søren Sørensen



48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad - 18/00391-6 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad : Kompetansevurdering av Søren Sørensen- Komitesammensetning

Kompetansevurdering av Søren Sørensen: Komitésammensetning 

Thomas McQuillan, 2018.06.01 

Søren Sørensen har vært ansatt på AHO siden 1996, og søker nå en vurdering av sitt 
kvalifikasjoner som førsteamanuensis. Vi har satt sammen følgende komité:  

Prof. Dr. Fredrik Nilsson 

Fredrik Nilsson er en profilert akademiker i nordisk kontekst. Han leder siden 2013 
Institutt for Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik ved Chalmers tekniska högskola. 
Han er arkitekt og professor i arkitekturteori ved Chalmers, hvor han leder 
forskningsmiljøet 'Architecture in the Making' i nasjonalt samarbeid mellom svenske 
arkitektskolene på Chalmers, KTH, LTH og Umeå Universitet. Han er også leder for 
forskning i praksis på Älvstranden Utveckling AB. Nilssons forskning fokuserer 
hovedsakelig på utvikling av moderne arkitektur, arkitektursteori, arkitekturmetodikk og 
praksis, med særlig interesse for arkitekturens kunnskapsprosesser og samspillet 
mellom teori, konseptuell tenkning og designpraksis. Hovedmål er å bidra til økt 
samarbeid og utveksling mellom forsknings- og arkitekturpraksis. Nilsson har 
omfattende erfaring med kompetansevurderinger.  

Prof. Dr. Jonas Runberger 

Jonas Runberger er kunstnerisk professor i digital design ved Chalmers siden høsten 
2016, før dette hadde han samme stilling på KTH, Stockholm. Han er involvert i 
masterprogrammet og arbeider med videreutvikling av forskningsmiljøer for digital 
design og arkitektur. Han har disputert på KTH 2012, og har en lisensiatexamen ved KTH 
2008. Han er også ansvarlig for Dsearch, et utviklingsmiljø innen White Architects AB, 
og er i ledelsen for White Research Lab. Runberger kjenner feltet digitaldesign 
inngående og kan vurdere dette i Sørensens søknad.  

Førsteamanuensis Gro Rødne 

Gro Rødne har vært førstamanuensis på NYNU siden 2004, der hun har jobbet med 
undervisning på Masternivå. Hun er medlem av TRANSark, et senter som har som mål å 
bygge videre på erfaringer fra arkitektonisk utdanning og bli en forutsetning for utvikling 
og testing av nye pedagoger som er relevante for høyere utdanning generelt. Rødne har 
god kunnskap til undervisning i arkitektur og kan vurdere Sørensens pedagogiske 
kvalifikasjoner.  


	AHOs styremøte  (13.06.2018)
	Saksliste
	Orienteringssaker
	29/18 Protokoll AHOs styremøte 18.04.2018
	Protokoll AHOs  styremøte 18.04.2018 - godkjent av styreleder
	Protokoll AHOs styre 07.03.2018 - oppdatert med endringer

	30/18 Rektors rapport til styret 13.06.2018
	AHO - Dagsorden - etatsstyringsmøte 2018

	31/18 Revisjonsberetning for regnskap 2017
	Revisjonsberetning vedlegg

	32/18 Regnskapsrapport per 30.april 2018
	33/18 Utviklingsavtale
	Tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale og møtereferat fra fellesmøtet 11. april 2018
	Møtereferat fellesmøte om utviklingsavtaler 11. april 2018
	Utviklingsavtale - innspill mars
	Tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale 

	34/18 Status for arbeid mot trakassering
	35/18 Rapport om bemanningsarbeidet knyttet til landskapsarkitekturprogrammet
	KS-Sak 18-18 Rekrutteringsplan LARK
	Vedlegg 1. Bemanningsplan Ma LARK
	Vedelgg 2.  2018 Rekrutteringsplan

	36/18 Referatsaker
	Sak 43-18 Minutes SIRKULASJONSSAKER MAI.pdf
	Minutes of meeting  09-05-2018.doc
	Sak 43-18 - Minutes from SIRKULASJONSSAKER APRIL.pdf
	Sak 43-18 - Minutes of meeting  04-04-2018.pdf
	Referat undervisningsutvalget 19. mars 2018
	Referat undervisningsutvalget 5.februar 2018

	37/18 Årsplan for styrets arbeid 
	38/18 Eventuelt styremøte 13.06.2018      

	Vedtakssaker
	39/18 Revidert budsjett juni 2018, budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT
	40/18 Opptaksrammer videreutdanningsprogrammer 2019
	41/18 Årsrapport om informasjonssikkerhet
	AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revidert_23032018
	AHO_Kontrollerende_Ledelsens gjennomgang-v-1-2018 (1)

	42/18 Presentasjon av campusprosjektet
	43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse
	ARK - overordnet resultat for AHO
	Rapport ARK  - endelig

	44/18 Læringsmiljøundersøkelse
	Handlingplan LMU 2018-2020.
	Læringsmiljøundersøkelsen 2017_rapport_endelig.pdf

	45/18 Organisasjon og ledelsesstruktur
	Arbeidsguppens funn og anbefalinger

	46/18 Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign IDE
	Kunngjøringstekst tjenestedesign
	Bemanning Design
	Begrunnelse 1. stilling tjenestedesign
	Finansiering stilling
	Helhetlig bemanningsplan juni 2018

	47/18 Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur
	Associate Professor of Architectural Design - kunngjøringstekst
	Begrunnelse for utlysning
	Strategic Development of ARK - Personell-2

	48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad
	Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykksøknad
	CV-2018_Gro
	cv_runberger_161031
	CV_Fredrik-Nilsson-Aug14
	Søknad om opprykk - Søren Sørensen
	Kompetansevurdering av Søren Sørensen- Komitésammensetning



