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Oslo, 08.03.2017
Ole Gustavsen
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18/17 Protokoll fra AHOs styremøte 15.02.2017

Det ble påpekt at siste ledd av vedtaket i sak 17/17 bør strykes.
Med denne endringen godkjennes referatet.
19/17 Rektors rapport til styret 08.03.2017

20/17 Orientering om status for mulighetsstudien

21/17 Stortingmelding " kultur for kvalitet i høyere utdanning"

22/17 Referat FU 01.02.2017
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Vedlegg:
Minutes of meeting 01-02-2017.pdf

23/17 Referat fra møte med fagforeningen 06.03.2017

24/17 Årplan for styrets arbeid 2016-2017

Styret setter av tid til seminar 25. – 26. april
Vedtakssaker
25/17 Årsregnskap 2016

Vedtak
Styret vedtar årsregnskapet for 2016.

Styret er tilfreds med økonomistyringen, men ber om at instituttenes
muligheter for å få overført fremtidig ubrukt bevilgning vurderes.
Styret merker seg også at det I 2016 også har vært en oppbygging av
ubrukte bevilgninger, på tross av at det var budsjettert med en
reduksjon.
Styret ber om at det vurderes mulighet for å etablere
publiseringsfond.
26/17 Årsrapport 2016 - 2017

Vedlegg:
Årsrapport 2016 -2017
Endringsforslag virksomhetsmål og styringsparametere.docx
Vedtak
Styret vedtar Årsrapport 2016 – 2017 med de endringene som kom frem
i styret.

Styret vedtar endringer i virksomhetsmål og styringsparametere som
foreslått.
27/17 Årsrapport fra Likestillingsutvalg

Vedlegg:
Årsrapport Likestillingsutvalget 2016.docx
Vedtak

Styret tar årsrapport fra Likestillingsutvalget til orientering.
Styret ber om at den nye handlingsplanen for likestilling sikrer en
mer aktiv likestillings- og mangfoldspolitikk i hele organisasjonen.
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28/17 Søknad om status som emerita

Vedlegg:
Emerita søknad
Anbefaling fra instituttleder.docx
Reglement for emerti ordningen ved AHO.docx
Vedtak

Styret tildeler status professor emerita til Elisabeth Seip. Emeriti
avtalen gjelder for 3 år.
29/17 Forskningstermin 2017-2018 (sak 25/17 i FU)

Vedlegg:
Vedtak i FU sak 25-17 - Forskningstermin 2017-2018.docx
Sjaastad_soknadsskjema_forskningstermin_RT.pdf
Søknad Solveig Sandness + instituttleder anbefaling.pdf
Full application Clatworthy.pdf
Full application Kampevold Larsen.pdf
Forskningstermin tildeling 2014-2018 .docx
Retningslinjer Forskningstermin AHO.pdf
Vedtak

Janike Kampevold Larsen innvilges forskningstermin i perioden
01.08.2017-31.07.2018.
Solveig Sandness innvilges forskningstermin i perioden 01.01.201831.12.2018.

Vedtak
Referatet godkjennes
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Sak 31/17 Rektors rapport til styret
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Randi Stene
17/00481-1
Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2017
Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser(1).pdf

Søknadstall
Foreløpige søknadstall for de integrerte studiene er nå klare fra Samordnet opptak, og de viser en betydelig
økning både i antall søknader og antall førstevalgsøkere (søkere som har vårt studie som førsteprioritet) for
begge våre studier.
Antall unike søkere har økt med 8 % fra 2016, mens antall førstevalg har økt med 10.3 %. Den største økningen i
førstevalgsøkere er på Master i arkitektur der økningen er på 10,3 % fra i fjor, mens det for Master i design er en
økning på 4,5 %.
Tabellen under viser førstevalgsøkere per studieplass i perioden 2013-2017.
Studie
DES
ARK

2013
3,1
11,4

2014
3,8
14,1

2015
4,2
11,8

2016
4,4
13,8

2017
4,6
15,4

Da søkerne har anledning til å gjøre endringer i sine valg, er det verdt å merke seg at tallene er foreløpige, og kan
endres noe underveis.

Tillegg til tildelingsbrevet: fellesføringer om effektivisering
AHO har mottatt et tillegg til tildelingsbrevet, der det heter:
"<Virksomheten> skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke pro-duktiviteten.
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet,
sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal
<Virksomheten> gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som
inneholder digitalisering av arbeids-prosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for
hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder."
Fellesføringen er lagt inn i oppfølgingsplanen for 2017, og vi vil komme tilbake til hvordan dette følges opp.
Utfyllende bestemmelser til opprykkforskrift
Det var i styremøtet i februar forberedt en sak knyttet til utfyllende bestemmelser til opprykkforskrift. I
vedtaksforslaget til sak 14/17 het det at «bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre
institusjoner ikke legges til grunn for AHOs vurdering av opprykk». I drøftingsmøte med fagforeningene i
forbindelse med saken, mente fagforeningene at dette skulle vært forhandlet som en del av personalreglementet.
Ledelsen valgte å trekke saken fra styremøtet og har rådspurt Kunnskapsdepartementet i saken. Svaret fra KD
fastslår at det å godkjenne bedømmelse fra annen institusjon er en unntaksbestemmelse som må vedtas av
institusjonen.
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Det ligger per i dag ikke en slik unntaksbestemmelse til grunn, verken i personalreglement eller som et
enkeltvedtak.
I styreforslaget ble det lagt til grunn at det ikke anbefales en slik unntaksbestemmelse, og saken vil derfor ikke
bli fremmet til styret.
Ny lov om statens ansatte
Regjeringen har lagt frem en ny lov om statens ansatte. De viktigste endringene er knyttet til innstramming i
bruk midlertidighet:
-

Midlertidig ansatte får fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag.
Reglene for midlertidig ansettelse harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Det foreslås å begrense muligheten
for midlertidige ansettelser til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, vikariater, praksisarbeid,
utdanningsstillinger (stipendiat, post.doc m.v.) og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.
Det innføres lovbestemt plikt for arbeidsgivere til å drøfte bruken av midlertidige ansettelser i virksomheten
med de tillitsvalgte.

Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil komme med endringer i Universitets- og høyskoleloven for å
harmonisere den nye loven.
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Rundskriv
Departementene

Nr.
H-3/17

Vår ref
16/4784 - 3

Dato
09.01.2017

Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2017
Formålet med dette rundskrivet er å orientere departementene og virksomhetene om
fellesføringen som er lagt inn i tildelingsbrevet til samtlige statlige virksomheter for
2017. Grunnlaget for fellesføring som virkemiddel er beskrevet i rundskriv P2/2009 av
14. mai 2009.
1. FELLESFØRINGSTEKSTEN FOR 2017
Regjeringen har gitt sin tilslutning til at følgende tekst skal inn i tildelingsbrevene for
2017:
"<Virksomheten> skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk
av teknologi. I årsrapporten skal <Virksomheten> gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder."
2. REGJERINGENS MÅL MED FELLESFØRINGEN
Effektivisering og produktivitetsforbedring står sentralt i regjeringens arbeid med å utvikle forvaltningen. Produktivitetskommisjonens to rapporter og OECDs landrapport, jf.
kapittel 5 i Revidert nasjonalbudsjett 2016, peker på behovet for sterkere innsats for å

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no

forbedre produktiviteten i offentlig sektor. Produktivitetskommisjonen slår også fast at
høyere produktivitetsvekst i offentlig sektor er kritisk for bærekraft i offentlige finanser.
Kommisjonens beregninger viser at økt produktivitetsvekst er helt nødvendig – hvis
ikke får vi stagnerende levestandard, store offentlige underskudd og et urimelig høyt
skattenivå. Det er derfor viktig at virksomhetene prioriterer å arbeide systematisk med
å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.
Regjeringen har igangsatt en egen avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. For at
denne reformen ikke skal føre til dårligere kvalitet i de statlige tjenestene, må virksomhetene arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Kravene i fellesføringen for 2017 skal støtte opp om dette arbeidet og bidra til ytterligere å rette oppmerksomheten mot mulighetene for effektivisering og produktivitetsøkning i forvaltningen.
3. NÆRMERE OM DIGITALT FØRSTEVALG
Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet omtaler styrking av arbeidet med digitalt førstevalg som et viktig og prioritert
effektiviseringstiltak fra regjeringens side. Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen, så langt som mulig, er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.
Bakgrunnen for digitalt førstevalg
Bakgrunnen for digitalt førstevalg er todelt: For det første gir en digital forvaltning
bedre tjenester til brukerne med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Det er ikke
tilstrekkelig med skjema på nett. Det må også vurderes om tjenestene i seg selv kan forenkles, fjernes eller gjennomføres på en helt annen måte. Reell digitalisering krever at
hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet,
gjennomgås for å vurdere hvordan digitalisering kan effektivisere saksbehandlingen og
gjøre tjenestene mer brukervennlige.
For det andre har digitalisering av forvaltningen et betydelig innsparingspotensial slik
at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Virksomhetene må drive virksomhetsutvikling gjennom digitalisering, og, i tilknytning til fullføringen av digitalt førstevalg, skape
effektive arbeidsprosesser som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, kartlegge gevinstmuligheter og realisere gevinstene.
Regjeringen har som mål at digitalt førstevalg skal fullføres, og at det skal arbeides systematisk for å oppnå dette. De ulike sektorene må kartlegge hvordan arbeidet med digitalt førstevalg best kan styrkes på deres område og utarbeide planer for dette.
Gjenbruk av informasjon
Automatiserte tjenester, gode selvbetjeningsløsninger og «tjenestekjeder» der relevant
informasjon er forhåndsutfylt, forutsetter at forvaltningen gjenbruker informasjon som
forvaltningen allerede har. Målet er at forvaltningen ikke spør på nytt om noe brukeren
allerede har opplyst om eller som forvaltningen har kunnskap om fra andre kilder (prinsippet om "kun én gang").
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Kravet om gjennomføring av kartlegging og planer for digitalt førstevalg og gjenbruk av
informasjon er nærmere omtalt i digitaliseringsrundskrivet.
4. HVORDAN ARBEIDE MED FELLESFØRINGEN
Arbeidet med fellesføringen vil inngå som en del av styringsdialogen mellom departement og den enkelte virksomhet.
Valg av ulike tiltak og metoder
Effektiviseringstiltak kan være tiltak på systemnivå, som skal støtte opp om det løpende
effektiviseringsarbeidet i virksomheten. Det kan for eksempel være implementering av
porteføljestyring, LEAN-metodikk eller gevinstrealiseringsmetodikk. Det kan også
være enkeltprosjekter knyttet til for eksempel omstillingstiltak, omorganisering, prosessforbedring, investering i teknologi, mv. Fellesføringen skal ikke begrense valget av
ulike måter å arbeide på, men åpne for virksomhetstilpassede løsninger.
Håndtering av gevinster – et tema for styringsdialogen
Virksomhetene skal arbeide systematisk med gevinstrealisering av effektiviseringstiltakene. Spørsmålet om hvordan gevinstene skal håndteres, vil være et tema i styringsdialogen mellom virksomheten og overordnet departement.
Som et eksempel kan det vises til KMDs modell for tilbakebetaling av økonomiske gevinster i virksomheten i medfinansieringsordningen hvor opptil 50 % av besparelsene
som oppstår i virksomheten (økonomiske gevinster minus økte kostnader) bør kunne
beholdes i virksomheten.
Bistand
Difi og DFØ vil, med utgangpunkt i deres ansvarsområder og kompetanse, kunne bidra
til at forvaltningen kan løse kravene i fellesføringen for 2017. Difi har allerede fått i oppgave å utvikle samarbeidsfora, veiledningsmateriell eller andre nødvendige støttetiltak
for å sikre en godt samordnet gjennomføring av digitalt førstevalg i hele forvaltningen.
Difi er også bedt om å gi sin anbefaling til KMD om hvordan de kan legge ytterligere til
rette for å bistå statlige virksomheter i arbeidet. KMD vil orientere om dette senere i
eget brev. Arbeidet med gevinstrealisering er også en viktig del av effektiviseringsarbeidet. DFØs veiledning og Prosjektveiviseren i Difi gir hjelp og råd til virksomhetene
til å planlegge og realisere gevinster av prosjekter og effektiviseringstiltak. DFØ og Difi
har nylig levert forslag til tiltak som kan støtte virksomhetene i å hente ut effektiviseringsgevinster.
Bruk av markedet – "sourcingstrategi"
Regjeringen har i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere
hverdag kapittel 12.6. vært tydelige på at det offentlige i utgangspunktet ikke skal gjøre
selv det markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.
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Ved utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger må virksomheten ta stilling til
hva de skal utføre selv gjennom intern organisering og ansettelser, og hva som helt eller delvis skal overlates til eksterne aktører. Disse vurderingene gjøres gjennom en
sourcingstrategi.
Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom virksomhetene. Statlige virksomheten er derfor gjennom Digitaliseringsrundskrivet pålagt, å utvikle en egen sourcingstrategi i det omfang det er relevant.
5. RAPPORTERING
I årsrapporten for 2017 skal virksomhetene orientere om iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, og gjøre rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes
ut. Omtalen i årsrapporten bør for hvert effektiviseringstiltak inkludere en kort presentasjon av formålet, berørte parter, tiltakets innhold og forventede gevinster fordelt på
virksomheten, andre deler av staten, kommunene og samfunnet forøvrig.
For øvrig kan det nevnes at virksomhetenes arbeid med innholdet i fellesføringen også
vil gi en god mulighet for gjensidig læring og erfaringsutveksling og til å synliggjøre
"beste praksis". Det virksomhetene orienterer om i årsrapportene kan i etterkant systematiseres/gjennomgås av f.eks. Difi og DFØ.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lasse Ekeberg
avdelingsdirektør

Kopi:
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/8416-

27.03.2017

Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser
Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny lov om statens ansatte før påske. Loven vil
avløse lov om statens tjenestemenn.
Regjeringen følger opp tjenestemannslovutvalgets forslag og vil foreslå å stramme inn på
adgangen til midlertidige ansettelser i ny lov om statens ansatte, med følgende regelendringer:
•
Midlertidig ansatte får fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag.
•
Reglene for midlertidig ansettelse harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Det foreslås å
begrense muligheten for midlertidige ansettelser til tilfeller der arbeidet er av midlertidig
karakter, vikariater, praksisarbeid, utdanningsstillinger (stipendiat, post.doc m.v.) og for
ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.
•
Det innføres lovbestemt plikt for arbeidsgivere til å drøfte bruken av midlertidige
ansettelser i virksomheten med de tillitsvalgte.
Det vil fortsatt være noen unntak for reglene om fast ansettelse etter 3 år, men også unntakene
er strammet inn. I høringen foreslo regjeringen en generell adgang til å etablere unntak fra
reglene om midlertidighet i forskrift. Dette forslaget foreslås ikke videreført i ny lov.
En ny regel om fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt vil ikke omfatte dem som er
ansatt i åremåls- og utdanningsstillinger, eller dem som blir ansatt midlertidig i praksisarbeid.

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

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

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

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Bodil Marie Olsen
22 24 74 54

Regjeringen vil foreslå å endre universitets- og høyskoleloven slik at vikar for en som er
åremålstilsatt eller valgt leder ved universitet eller høyskole må fratre når den som har
stillingen kommer tilbake, selv om det er gått mer enn 3 år. Dette tilsvarer dagens regler for
vikarer for åremålsansatte og foreslås for å legge til rette for at universitetene og høyskolene
skal kunne ha åremålsansatte eller valgte ledere på alle nivåer. Den generelle regelen om at
vikarer for vitenskapelig ansatte må fratre uten oppsigelse, selv om de har vært ansatt mer enn
tre år, vil ikke bli foreslått videreført. Kunnskapsdepartementet vil også sende på høring
forslag om å justere tiden man kan være midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling
når det ikke har meldt seg noen søker som er klart kvalifisert, jf. universitets- og
høyskoleloven § 6-5. Vi kommer tilbake til dette i egen høring.
Vi ber om at ledere på alle nivåer informeres om de varslede endringene i regelverket.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Bodil Marie Olsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Adresseliste
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
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Postboks 2110
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Postboks 235
Postboks 500

0130
3603
6101
1757
Postboks 7030
5020
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Postboks 1490
8049
Helleveien 30
5045
Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806

OSLO
KONGSBERG
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BERGEN
OSLO
BODØ
BERGEN
OSLO

Postboks 5003

1432

ÅS

Postboks 5190 Majorstua
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OSLO
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9520
4604
5020
0316
4036

KAUTOKEINO
KRISTIANSAND S
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9019
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0155

OSLO

Hánnoluohkká 45
Serviceboks 422
Postboks 7800
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Sak

Regnskap per 31.mars 2017

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

26.04.2017
Heidi Ellen Kristensen Holte
17/00486-1

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for AHO per 31.mars 2017.

Driftsregnskap AHO pr 201703
Regnskap
201703
Inntekter:
Lønnskostnader:
Arkitektur
Urbanisme
Tromsø
Etterutd.master Urbanisme
Design
FTH
Etterutd.master Ark.vern
Admin inkl.drift og fellestj.

Driftskostnader:
Arkitektur
Urbanisme
Tromsø
Etterutd.master Urbanisme
Design
FTH
Etterutd.master Ark.vern
Admin inkl.drift og fellestj.

Totale investeringer:

Resultat:

Budsjett pr.
201703

Avvik
201703

Årsbudsjett
2017

-45,940

-46,131

-191

-183,229

27,682

27,550

-131

105,661

680
529
268
248
729
440
70
24,716

0
0
0
0
0
252
0
27,298

-680
-529
-268
-248
-729
-188
-70
2,582

0
0
0
0
0
1,153
0
104,509

15,577

16,098

521

75,358

407
231
179
2
300
197
2
14,258

1,461
910
0
0
1,261
257
0
12,209

1,054
679
-179
-2
961
60
-2
-2,049

5,844
3,640
0
0
5,045
1,129
0
59,700

183

200

17

3,300

-2,498

-2,283

216

1,090

Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 31.mars 2017 et overskudd på 2,5 mill.
kroner kroner. Dette er omtrent i henhold til periodisert budsjett for perioden, med et avvik på 200
000 kroner. Avviket skyldes periodiseringsavvik, da avdelings- og instituttbudsjettene ikke er
ferdig periodisert.
Driftsinntektene er på 46 mill. kroner og gir et lite avvik mot periodens budsjett på 0,2 mill. kroner.
Dette avviket skyldes kun periodiseringsavvik.
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Det er kun foretatt investeringer i perioden på knappe 0,2 mill. kroner. Dette er investeringer i
IKT-utstyr. Årets budsjett er på 3,3 mill. kroner og de fleste investeringene er planlagt noe senere
ut i året.
Lønnskostnadene er på 27,7 mill. kroner og er omtrent på budsjett.
Driftskostnadene er 0,5 mill. kroner lavere enn budsjett og skyldes som sagt at avdelingenes og
instituttenes budsjetter foreløpig ikke er fordelt mellom lønn og drift, men ligger på drift.
Instituttene og avdelingene jobber med budsjettene sine og dette vil endres til senere
rapporteringer.
Bruk av fondsmidler/reserve
Det er per mars benyttet midler til følgende tiltak bevilget fra fondet/reserven:
Fondsmilder 2017-2019

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

Forbruk per
Revidert
31.mars
bevilgning
2017
2017-2019
160 000
1 300 000
0
1 200 000
0
500 000
0
4 000 000
446 000
1 000 000
81 000
550 000
400 000
128 000
2 073 000
0
1 000 000
0
500 000
815 000
12 523 000

Statsbygg vil i løpet av våren sluttføre ombyggingen i kantinen. Stoler til både auditoriet og
grupperommene er bestilt. Statsbygg jobber også med forslag til ombygging av hovedinngangen,
serivcetorg og flytting av printerrom. Vi venter på prisoverslag. Det jobbes også videre med
sørfløyen. Sørfløyen skal først tas i bruk høsten 2018.
Landskapsutdanningen i Tromsø er under planlegging og utvikling. Samtidig fortsetter piloten i
Tromsø. Det er hittil i år brukt 446 000. Dette er utgifter som Tromsø skal være med og dekke.
Forskningsevalueringen som ble startet i 2016 skal sluttføres i løpet av høsten 2017. Det vil bli
lagt frem en foreløpig rapport for styret i juni.
Mulighetsstudien mellom AHO, KHiO og NMH er sluttført og rapport levert KD. Alle utgifter er
foreløpig ikke regnskapsført.
Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapet per 31.mars til etterretning.
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Sak 33/17 Tilsyn med kvaliteten i høyere
utdanning - pilotprosjekt
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Randi Stene
17/00441-4
17_01509-3Informasjon om pilotprosjekt for periodisk tilsyn med institusjonenes
systematiske kvalitetsarbeid med vedlegg.pdf

AHO har blitt forespurt og takket ja til å delta i NOKUTs pilotprosjekt for periodisk tilsyn med institusjonenes
systematiske kvalitetsarbeid.
Bakgrunnen er at de er vedtatt en ny studietilsynsforskrift, og at NOKUT skal teste en nyutviklet modell for sitt
periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Prosjektet omfatter ved siden av AHO, et teologiske
menighetsfakultetet, Handelshøyskolen BI, Norges handelshøyskole, Norges idrettshøyskole, Norges
musikkhøyskole og VID vitenskapelig høgskole.
Ingen av deltagerne i pilotprosjektet kan vurderes «ikke godkjent».
Det vil som tidligere benyttes sakkyndig komité i arbeidet. NOKUT vil be om strategiske dokumenter og
selvevaluering, og vil velge ut noen studietilbud. Som en del av tilsynet vil det gjennomføres ett
institusjonsbesøk. AHO vil få institusjonsbesøk våren 2018.
Studiesjef Ulrika Herlofsen vil informere ytterligere om pilotprosjektet i styremøtet.
Det skal arrangeres et informasjonsmøte for pilotinstitusjonene 11.mai.
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Se mottakertabell

Saksbehandler: Rachel Glasser
Vår ref: 17/01509-3
Vår dato: 21.03.2017
Deres ref:
Deres dato:

Informasjon om pilotprosjekt for periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske
kvalitetsarbeid
Vi viser til samtale med NOKUTs avdelingsdirektør for tilsyn, Øystein Lund, og takker for at dere ønsker å
delta i NOKUTs pilotprosjekt for periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Prosjektet
omfatter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI,
Norges handelshøyskole, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole og VID vitenskapelige høgskole. Vi
ønsker i dette brevet å informere om hovedtrekkene i tilsynet for institusjonene som deltar i prosjektet.
Om pilotprosjektet
NOKUTs nye studietilsynsforskrift stiller i kapittel 4 krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.
Gjennom pilotprosjektet skal NOKUT teste en nyutviklet modell for sitt periodiske tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet. Det grunnleggende premisset for tilsynet er at det er institusjonene selv som har ansvaret for
det systematiske kvalitetsarbeidet. NOKUTs periodiske tilsynet skal kontrollere at kvalitetsarbeidet er
tilfredsstillende i henhold til kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift og stimulere til videreutvikling utover
kravene. Som tidligere vil NOKUT bruke sakkyndige komiteer til å foreta evalueringene.
Vi understreker at ingen av deltakerne i pilotprosjektet kan vurderes til «ikke godkjent». Dersom det i løpet av
prosjektet blir funnet vesentlige mangler i en institusjons systematiske kvalitetsarbeid, vil den aktuelle
institusjonen inngå i ordinært tilsyn med oppstart våren 2019.
NOKUT vil gjennomføre institusjonsbesøk høsten 2017 for Norges idrettshøgskole, Det teologiske
menighetsfakultet, Norges musikkhøgskole og Handelshøyskolen BI. Våren 2018 besøker NOKUT Norges
handelshøyskole, Arkitektur- og designhøgskolen og VID vitenskapelige høgskole. Vi har utarbeidet
fremdriftsplan med viktige datoer for hver av gruppene, som ligger vedlagt.
Når pilotprosjektet er gjennomført vil tilsynsmodellen evalueres og eventuelt justeres.
Hovedtrekk i tilsynsprosessen
Sakkyndig komité
NOKUT vil benytte sakkyndige komiteer til å evaluere om kravene til kvalitetsarbeidet gitt i
studietilsynsforskriftens kapittel 4 er oppfylt for hver enkelt institusjon. Komiteene er ansvarlig for de faglige

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no

vurderingene i tilsynsrapporten som skal ligge til grunn for NOKUTs styre sitt vedtak i saken. Institusjonene vil
få anledning til å uttale seg om komiteens sammensetning.
Dokumentasjon
NOKUT vil be om strategiske dokumenter og en selvevaluering. NOKUT vil også velge ut noen studietilbud
ved institusjonen og be om dokumentasjon på det systematiske kvalitetsarbeid som gjennomføres ved disse
studietilbudene. Institusjonene vil få anledning til å uttale seg om utvelgelsen. NOKUT vil sende detaljerte
beskrivelser av dokumentasjonskravene til institusjonen, se vedlagte fremdriftsplan.
Institusjonsbesøk
Som del av tilsynet vil det gjennomføres ett besøk ved institusjonen som går over to-fire dager. I løpet av
besøket vil komiteen ha møter med ledelse og kvalitetsansvarlige sentralt og på programnivå, ansatte i
undervisnings- og forskerstillinger, studenter med og uten tillitsverv i kvalitetsarbeidet og studentdemokratiet,
og aktuelle utvalg. NOKUT finner konkrete datoer for institusjonsbesøk i samråd med komiteen og den enkelte
institusjonen.
Rapport
På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og informasjon framkommet under institusjonsbesøket, skal komiteen
utarbeide en tilsynsrapport. Rapporten skal inneholde komiteens vurderinger og konklusjoner i saken, i tillegg
til råd om videre utvikling i det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Institusjonen vil få oversendt et
utkast til komiteens rapport for kontroll av eventuelle feil eller misforståelser før rapporten ferdigstilles.
Institusjonen vil få seks uker etter mottakelse av ferdig rapport til å uttale seg om denne. Institusjonens uttalelse
vil følge med rapporten til behandling i NOKUTs styre.
Vedtak og videre oppfølging
Styret i NOKUT beslutter om institusjonens systematiske kvalitetsarbeid er tilfredsstillende/skal godkjennes på
bakgrunn av tilsynsrapporten sammen med institusjonens uttalelse og direktørens saksframlegg. NOKUT vil
omgående orientere hver enkelt institusjon om utfallet av styrets behandling. Tilsynsrapporten og institusjonens
uttalelse vil deretter publiseres på NOKUTs nettside.
Når det er gjennomført tilsyn ved alle institusjonene som inngår i prosjektet, vil NOKUT arrangere et
oppfølgingsseminar for alle institusjonene. Seminaret vil ha fokus på erfaringsutveksling og deling av god
praksis.
Praktisk informasjon
All kommunikasjon mellom institusjonen og den sakkyndige komiteen skal gå gjennom NOKUT.
Vi ber om at dere snarest mulig oppnevner en person som vil være NOKUTs kontaktperson i tilsynet ved deres
institusjon. Navn på kontaktperson sendes til postmottak@nokut.no.
NOKUT inviterer til informasjonsmøte for alle institusjonene som deltar i prosjektet torsdag 11. mai.
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Påmeldingsskjema og program sendes ut om kort tid.
Dersom noen institusjoner ønsker egne møter med NOKUT, i tillegg til informasjonsmøtet, kan dere ta kontakt
med Rachel Glasser på e-post: Rachel.Glasser@nokut.no, eller telefon 21 02 18 97.
Med hilsen
Øystein Lund
tilsynsdirektør

Hege Brodahl
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert.

Vedlegg: Fremdriftsplan for pilotprosjektet
Mottaker
Kontaktperson
Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo
Handelshøyskolen
BI
Det teologiske
menighetsfakultet

E-post
postmottak@aho.no

Adresse
Postboks 6768
St.Olavs plass

post@mf.no

Postboks 5144
Majorstuen

0302 OSLO

Norges
Handelshøyskole
Norges
idrettshøgskole

nhh.postmottak@nhh.no

Helleveien 30

5045 BERGEN

postmottak@nih.no

Postboks 4014
Ullevål Stadion

0806 OSLO

Norges
musikkhøgskole

mh@nmh.no

Postboks 5190
Majorstuen

0302 OSLO

VID
vitenskapelige
høgskole

post@vid.no

Postboks 184
Vinderen

0319 OSLO

postmottak@bi.no

Post
0130 OSLO
0442 Oslo
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Fremdriftsplan
Institusjoner som skal ha institusjonsbesøk høsten 2017:
Aktivitet
Informasjonsmøte for institusjonene
som deltar i prosjektet

Dato
torsdag 11.
mai 2017

Institusjonene mottar oversikt over
dokumentasjonskrav fra NOKUT

fredag 19. mai
2017

Institusjonene leverer
dokumentasjon til NOKUT

fredag 1.
september
2017
november
2017

Institusjonsbesøk

Tilsynsrapport

januar 2018
februar 2018

NOKUTs styre fatter vedtak i saken

andre kvartal
2018

Merknad
Påmeldingsfrist 28. april

Tidspunktet vil avtales mellom institusjonen
og NOKUT, og NOKUT vil sende ut forslag
til konkrete datoer i god tid før besøket
finner sted.
Institusjonen mottar utkast til tilsynsrapport
med frist på to uker (utenom juleferien) for
kontroll av ev. feil og misforståelser.
Institusjonen mottar ferdig tilsynsrapport og
får en frist på seks uker til å uttale seg om
den ferdige rapporten.
Institusjonen informeres om vedtaket før
tilsynsrapporten, inkludert institusjonens
uttalelse, publiseres på NOKUTs nettsider.

Institusjoner som skal ha institusjonsbesøk våren 2018:
Aktivitet
Informasjonsmøte for institusjonene
som deltar i prosjektet

Dato
torsdag 11.
mai 2017

Institusjonene mottar oversikt over
dokumentasjonskrav fra NOKUT

16. oktober
2017

Institusjonene leverer
dokumentasjon til NOKUT

1. februar
2018

Institusjonsbesøk

mars/ april
2018

NOKUT vil sende ut forslag til konkrete
datoer i god tid før besøket finner sted.

Tilsynsrapport

juni 2018

Institusjonen mottar utkast til tilsynsrapport
med frist på to uker for kontroll av ev. feil og
misforståelser.
Institusjonen mottar ferdig tilsynsrapport og
får en frist på seks uker til å uttale seg om
den ferdige rapporten.

august 2018

NOKUTs styre fatter vedtak i saken

oktober 2018

Merknad
Påmeldingsfrist 28. april

Institusjonen informeres om vedtaket før
tilsynsrapporten, inkludert institusjonens
uttalelse, publiseres på NOKUTs nettsider.
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Sak 34/17 Evaluering av styreperioden
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

26.04.2017
Randi Stene
17/00485-1

Dette styrets funksjonsperiode utløper 31.07.2017, og det legges opp til en evaluering av styrets arbeid i perioden
2013-2017.
Det legges opp til en evaluering av styreperioden ved en diskusjon i dette styremøtet, diskusjonen skal lede til et
overføringsnotat til det nye styret som vedtas på styremøtet i juni.
Det inviteres til en diskusjon om styrets arbeidsform, samarbeid, saksområder og resultater.
Oversikt over saker og sakskomplekser styret har behandlet i styreperioden:
Strategiske saker
- Evaluering av masterutdanningene
- Endring av gradstittel fra «Master i industridesign» til «Master i design»
- Strategiske diskusjoner for hvert institutt
- Opprettelse av internasjonal 2-årig Master i design
- Handlingsplan
- Struktur
- Virksomhetsmål og styringsparametere
- Landskapsutdanning AHO/UiT
- Tjenestedesign
- Sydfløyen
- Forskningsevaluering
Organisasjon
- Instituttlederrolle og organisering av institutter
- Organisering av verksted
- Vurdering av administrativ organisering - studie- og forskningsavdeling
Rammeverk
- Revidering av delegasjonsreglement
- Revidering av retningslinjer for Undervisningsutvalg
- Revidering av retningslinjer for Forskningsutvalget
- Revideringer i økonomiinstruks
- Revidering av Forskrift for masterstudiene ved AHO
- Utarbeidelse av ny Forskrift for PhD-utdanningen ved AHO
- Instruks for intern styring og kontroll av økonomiforvaltningen
- Internkontrollrutiner for rapportering av data til DBH
- Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
- Lønnspolitikk
- Personalreglement
- Handlingsplan for likestilling
Årlige
-

Årsrapport (Rapport og planer)
Årsrapport om studiekvalitet
Opptaksrapport
Årsrapport fra AMU
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-

Årsrapport for likestillingsutvalg
Opptaksrammer
Forskningstermin

Økonomi
Styret har i perioden fulgt økonomien tett, og i løpet av perioden er det blitt tettere rapportering til styret. Det har
vært en stabil økonomisk periode, og mye fokus har vært på planer for å bruke fondet som har vokst i
styreperioden.
- Budsjett
- Disponering av fond
- Årsregnskap m/ årsberetning
- Innspill utenfor rammen
Bemanning
I løpet av perioden har man gått fra å behandle alle vitenskapelige stillinger i styret, til en situasjon der bare
førstestillinger og lederstillinger behandles i styret. Dermed har antall tilsettingssaker som behandles i styret blitt
betraktelig redusert. Det har vært et fokus på bemanningsplanlegging, og det er blitt skjerpet inn hvilken
informasjon styret skal ha for å vedta kunngjøring av stillinger. Styret har lagt føringer om å redusere
midlertidighet og øke andel førstestillinger.
- Bemanningsplan
- Opprettelse tilsettingsutvalg
- Tilsettinger instituttledere
- Tilsetting studiesjef
- Tilsetting førstestillinger
- Opprykk
- 4-årssaker
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Sak 35/17 Referater Forskningsutvalget
22.02.2017 og 15.03.2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Reier Møll Schoder
17/00027-13
Minutes of meeting 15-03-2017.pdf
Minutes of meeting 22-02-2017.pdf

Referat fra møte i Forskningsutvalget 22 februar og 15 mars 2017.
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1
Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

15 March 2017

Time::

13.00 – 15.00

Place:

Board Room

Summoned :

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

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

NR
29/17

Randi Stene

AGENDA

Approval of agenda
Resolution:

Agenda for FU meeting 15.03.2017 approved
Potential partiality in cases on the agenda
30/17

Approval of minutes
Resolution:
Minutes from FU meeting 22.02.2017 approved

31/17

Report from adjudication committee (Not public)
FU will be briefed in the meeting.
Resolution:

FU supports the adjudication committees report and give the candidate three months to
revise the thesis. Deadline for submission will be 15 June.
32/17

Application to be appointed to the AHO PhD Programme

Yue Zoe has applied to be accepted to the AHO PhD programme. The application is
supported by the Institute for design and he is supervised by Håkan Edeholt. Edeholt has
suggested the following expert committee to assess Zoes application.
Dagny Stuedahl (HiOA)
Peter Ullmark (Lund Universitet)
Andrew Morrision (internal coordinator)
Resolution:

FU appoints the suggested expert committee to assess Yue Zoe application to be admitted
to the AHO PhD programme.
33/17

Final Report Adjudication committee Alice Labadini

The adjudication committee assessing Alice Labadini’s disputation and trial lecture have
handing in their final report.
Resolution:

FU take cognizance of the adjudication committees report and recommend the AHO board
to confer the PhD to Alice Labadini

1

2
Orientation/discussion
54/16
(Case
no. from
last
meeting)

AHO Research Review and working groups – Update

34/17

Information about workshop for PhD supervision UHR/NIFU

Resolution

FU asks the working group for the research evaluation to present a rough draft of the report
to the next FU meeting 5 April.
FU ask the working group for the PhD programme to present a suggestion for a PhD
programme board to the next FU meeting 5 April.
The research administration will inform FU about a workshop at AHO for a possible
application to NFR/FINNUT. In addition UHR are inviting AHO to a workshop on supervision
and national collaboration.

35/17

Orientation: The yearly report to the Ministry of Education and Research.

AHO reported on research activities in 2016 to the Ministry of Education and Research (KD).
The research administration will brief FU on the research data for 2016.
36/17

Discussion: Strategy for Horisont 2020
FU is asked to create a paper about how AHO can position itself towards Horisont 2020 and
develop a strategy for the school. This process should be finalized by the end of April if
possible.
Resolution:

The secretary and head of FU will interview relevant parties at AHO about strategy for
Horisont 2020 and present at draft for strategy at a later FU meeting.
37/17

Utkast nye retningslinjer for punkter i ph.d.-forskriften

Forskningsadministrasjonen har laget utkast til retningslinjer som skal utfylle den allerede
vedtatte ph.d.-forskriften til AHO. Disse retningslinjene bør gjennom leses, diskuteres og
kommenteres før de legges frem til endelig vedtak.
Vedtak:

FU medlemmene ble bedt om å komme med skriftlige innspill til utkastet og et endelig
forslag vil bli fremlagt ved et senere FU møte.

Any Other business

Peter Hemmersam
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary
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Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

22 February 2017

Time::

13.00 – 15.00

Place:

Board Room

Summoned :

Tim Anstey, Victor Plahte Tschudi, Andrew Morrison, Ole Gustavsen, Michael Hensel, Nina Lysbakken,
Jonny Aspen

Notice of absent: Peter Hemmersam, Brita Nøstvik, Marianne Støren Berg, Guttorm Ruud
Head of meeting: Tim Anstey
Secretary:

Reier Møll Schoder

Copy:

Randi Stene

NR
19/17

AGENDA

Approval of agenda
Attachment:
Agenda 22.02.2017
Potential partiality in cases on the agenda

20/17

Approval of minutes
Attachment:
Minutes from RC meeting 01.02.2017

17/17
(Case
No. from
last
meeting)

Application to be admitted to the AHO PhD programme (Bjørnar Nørstebø)
Bjørnar Nøstebø has applied AHO to be admitted to the AHO PhD programme. The
application is supported financially by SINTEF and by Michael Hensel/Andrew Morrision. In its
meeting AHO appointed Julia Schlegel (Snøhetta) and Ole Smørdal (UiO) as the expert
committee to assess Nørstebø’s application. They have handed in their report.
Resolution

FU admits Bjørnar Nøstebø til the AHO PhD programme with the condition that an
agreement is signed between AHO, SINTEF, Nørstebø, all supervisors and other relevant
partners before the start of the research school 1 September 2017.

21/17

Appointment of expert committee for PhD position in Landscape Architectural
research
The Institute for Landscape and Urbanism has applied to FU to appoint an expert
committee to assess the application for the PhD position in Landscape Architectural
research. The suggestion is:
Professor Karsten Jørgensen, NMBUI
Senior Lecturer Gunilla Lindholm
Associate Professor Giambattista Zacchariotto, AHO
Resolution:

FU appoints the suggested expert committee to assess applications for the PhD position in
Landscape Architectural research
22/17

Appointment of expert committee for PhD position in PhD Fellowship in Building
Heritage
The Institute for Form, Theory and History has applied to FU to appoint an expert committee
to assess the application for the PhD position in Building Heritage. The suggestion is:

1

2
-

Mari Hvattum, AHO-representant
Aud Mikkelsen Tretvik, Professor institutt for historiske studier
Per Gunnar Røe, Professor institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Resolution:

FU appoints the suggested expert committee to assess applications for the PhD position in
Building Heritage.
23/17

Appointment of expert committee for PhD position in the area of Interaction
Design
The Institute for Design has applied to FU to appoint an expert committee to assess the
application for the PhD position in the area of Interaction Design. The suggestion is:
Jon Olav Eikenes, Schibsted Media Group, Oslo
Sigrun Lurås, Sparebank 1 forsikring
Jørn Knutsen, AHO
Resolution

FU appoints the suggested expert committee to assess applications for the PhD position in
the area of interaction design.
24/17

Appointment of expert committee for PhD position in Locally Specific Architecture
and Computational Design

The Institute for Architecture has applied to FU to appoint an expert committee to assess
the application for the PhD position Locally Specific Architecture and Computational Design.
The suggestion is:
Associate Professor Dr. Franca Trubiano (Penn Design - University of Pennsylvania,
Department of Architecture
Dr. Sean Hanna, Reader in Space and Adaptive Architectures (University College
London)
Tim Anstey, AHO
Tim Anstey left the room during the discussion.
Resolution

FU appoints the suggested expert committee to assess applications for the PhD position in
Locally Specific Architecture and Computational Design
25/17

Research Leave 2017/2018
By the deadline 15 February, four people applied for Research leave. The following
applicants are:
Janike Kampevold Larsen (UL)
Solveig Sandness (ARK)
Simon Clatworthy (IDE)
Mosse Sjaastad (IDE)
FU must decide if the applications are acceptable and if yes, rank the applications one to
four (1-4) based on the criteria’s for research leave.
Andrew Morrison left the room during the discussion and decision making
Resolution:

FU finds all four applications acceptable and of good quality.
FU would like the HR department to make sure all candidates fulfill the rules for contribution
time (opptjeningstid) as stated in the regulations for research leave, as there are questions
regarding some of the applications. The ranking and basis for the ranking is based on
presumption that all applications fulfill all formal requirements.
The ranking is based on the criteria’s for research leave


The quality and realism of the application.



The relevance the application has for AHO and its research strategy

2

3


If the application can contribute to competence building at AHO.



If the applicants have had research leave before and the results of this leave.



Contribution time (opptjeningstid)



The applicants total effort for AHO in research, education and administrative tasks.

If the applications are leveled after considering the above criteria’s, the following should be
considered.
 Extra workload connected to teaching and administration for a longer period.
 The opportunity for women to qualify for professor at AHO.
Ranking
1.
2.
3.
4.

Janike Kampevold Larsen
Solveig Sandness
Mosse Sjaastad
Simon Clatworthy

Kampevold Larsen (2017 Fall-2018 spring)
The application is of high quality with a highly defined output.
It has high relevance and aligns with AHO’s inter institutional agendas and develops the
ongoing enquiry within the school relating to the far North and its future.
It has a lower increase in competence, as Larsen will continue doing what she is already
doing.
No research leave granted before.
Larsen has made a very high contribution to AHO across all areas including teaching and
administration as well as research.
Strong case with extra workload (development of Trømso pilot);
The period of research leave will directly help Larsen qualify as professor
Sandness (2018 spring-2018 fall)
The application is of high quality, but with a slightly less clearly defined deliverable.
Sandness is supported by Christian Hermansen who can mentor the project. The work is
highly feasible.
High relevance for AHO, particularly in relation to the documentation of radical teaching
practices.
Very high increase in competence; this requires Sandness to complete a larger piece of
written research.
No research leave granted before.
Employed at AHO since 2004, very long contribution time.
Been teaching on both ground level and master level each semester, and in addition acting
as the chief safety representative for two years.
The period of research leave will directly help Sandness qualify as professor
Sjaastad (Fall 2017)
The application is of high quality and well formulated in most respects, and FU notes that
this is strong coming from a teacher who has not been supported to develop a research
portfolio at AHO. The outputs of the project should be slightly reformulated and consider
that, given the excellent supportive group around the project Sjaastad should at least aim
for a peer reviewed publication as an output, as well as developing the idea of a lecture
into a format that is repeatable and can have a wide impact. The project is thought through
in terms of time and feasible.
The project has very high relevance for AHO in relation to teaching and research in
interaction design.
This would lead to a real increase in competence.
No research leave granted before.
Sjaastad qualifies for contributed time (employed since 2005). FU notes that, as this is an
application for 6 months that AHO will be getting very good value for money by supporting
it.
Mosse has made a high contribution to teaching at AHO in interaction design.
The application will directly help Mosse in terms of later application for a Professor level
post.
Clatworthy (Fall 2017/Spring 2018)
The research application is of high quality and well formulated. FU although have a number
of questions and consider it should be revised slightly, in terms of time or output.

3

4
FU are unclear why the preparation of teaching materials should form part of
a period of leave as time is already provided for this within ordinary teaching
duties.
FU question whether sabbatical research time should be given for the
preparation of a further project application, particularly given the fact that
Clatworthy already has two very large projects extending forward for the
next 8 years.
The outputs are a single peer reviewed article completed during the period.
FU note that the research leave time will allow Clatworthy to gather materials
towards writing a book, which would surely be a very positive output if it
could be included.
The project has very high relevance for AHO in relation to the development of Service
Design, but has a lower increase in competence as Clatworthy will continue doing what he is
already doing.
Research leave has been granted before. The application is somewhat unclear as to the
results of this research leave, although Clatworthy notes that it was cut short because of
other administrational duties.
Simon has made an exceptionally high contribution to development at AHO in service
design, effectively establishing AHO as an international centre in a recently developed
academic research area.
-

26/17

Appointment of co supervisor Wei Wang
PhD candidate Wei Wang has applied FU to appoint Lu Pingjing as co-supervisor for Wang.

Resolution:
FU appoints Lu Pingjing as co-supervisor for Wei Wang.

Orientation/Discussion
27/17

Adjudication committee report Halvor W. Ellefsen
The adjudication committee appointed to assess Halvor W. Ellefsen’s PhD thesis have
handed in their report.
Resolution

FU take cognizance of the report from the adjudication committee

126/16
(Case
no. from
last
meeting)

Appointment of new member to adjudication committee

54/16
(Case
no. from
last
meeting)

AHO Research Review and working groups – Update

08/17
(Case
no. from
last
meeting)

Orientation: Research School 25 year celebratory seminar

09/17
(Case
no. from
last
meeting)

FU research lunches

28/17

Orientering: Studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften vedtatt

Orientation from Research administration about appointment done on leader of FUs
delegation of authority.

Head of the PhD programme Tim Anstey will present a draft programme for the celebratory
seminar.

What is the status here?

Forskningsadministrasjonen vil kort orientere om vedtatt forskrifter som vil ha betydning for

4

5
AHOs doktorgradsstudium
Vedlegg
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften

Any Other business

Peter Hemmersam
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary
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Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 36/17 Referat Undervisningsutvalget
08.02.2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen
17/00232-1
Referat UU møte 8.februar 2017.

Referat undervisningsutvalgs møte 08.02.2017
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Referat UU møte 08.02.2017
Dato:

08.02.17

Fra/til kl:

13.00-15.00

Sted:

Styrerommet

Til stede:

Ulrika Herlofsen, Erik Fenstad Langdalen , Ole Gustavsen , Rachel K. B. Troye ,
Thomas McQuillan , Jeppe, Aagaard Andersen Anna Røtnes, Emil, Søderstrøm
Gaden Anne Bergsland,Frida Mcintosh

Møteleder:

Rektor Ole Gustavsen

Referent:

Studiesjef Ulrika Herlofsen

Kopi:

NR

SAKER

Sak 1/2017

Rektors rapport
Referat fra Abeliarapport vedr innovasjon. Hvor mange av våre studenter
etablerer seg med egen bedrift.
Hvor mye inspirerer vi til etableringslyst ? Dette bør vi se på. Inkubatorordning
ble etablert på AHO for en del år siden. Bør denne form for ordning inn i
studieprogrammene. Jfr etablerer skolen på UIO
Dette er en diskusjon som vi bør dra inn i etablering av våre studieprogram.
Tas inn i neste kandidat undersøkelse, hvor stor er lysten på etablering av egen
bedrift ?

Sak 2 /2017 Godkjenning av studieplaner
Arkitektur:
1. År Den eneste forandringen, ny fast ansatt ex Phil foreleser.
2.år nytt opplegg med nytt lærer team innført fra høsten 2017. Thomas har vært
kursansvarlig, men trekker seg ut fra høsten. Forberede studenter til studere
fremfor å praktisere. Uendret fra høst 2017.
Studentkommentar: overgangen til storklasse var stor, veiledning og
oppfølgingen var ikke så bra som 1.året.Veiledning skal styrkes.
År 3. Inspirerer studenter til urbanisme. Formgivelse er prioritet. Vekttall på GK 6
må gjennomgås. Urbane praksiser skal være 6 sp (avsjekk dette med Marianne)
Alle kurs er obligatoriske
Masterkurs:
De etablerte faggruppene innenfor lærerstaben på arkitektur fortsetter som før.
Neven avslutter sin stilling til sommeren, hva skjer med hans kurs er usikker.
Grupper 3. Vanskelig å rekruttere studenter til dette kurset skal gå over til et
forskningsprosjekt
Gruppe 5 Fubchs.

Gruppe 6: ny professor kommer inn etter Hermansen
Generell kommentar:
Det er flere kurs dette året. 7 til 8 studiekurs istedenfor 6
Urbanisme kurs:
Obligatoriske kurs på landskap dette bør diskuteres med Marianne.
FTH
Restore – går hvert år
Noen feil i studieplanen her. Avsjekk med Erik
Occas kurs mangler på våren
Rome er et occas kurs

Hvor stor andel av stilling skal benyttes til diplomveiledning .? Første årets
veieledere veileder ved siden av full stilling uten kompensasjon

Fordypningskurs:
FTH 10- 11 kurs
Arkitektur: . KUN Hermansen sitt kurs er koblet opp mot studiekurs, øvrige kurs
ikke koblet opp mot studiokurs.
Urbanisme:
Obligatoriske kurs på Landskap. Dette må sees på både i forhold til
studieplanen men også i forhold til GIS kurset som ikke er obligatorisk men
som bør sees på som et kurs de fleste studenter som kommer inn bør ha.
Studentene føler de obligatoriske kursene er urettferdig fordelt på skolen, da
landskapsstudentene ikke har samme valgmuligheter som øvrige studenter.
Det må også sees på hvorfor de obligatoriske kursene skifter hvert år !!
Er dette i hht LUB?
Generelle kommentarer:
Bør tegnekurs være obligatorisk kurs for alle ?
Hvilke kurs er åpne for design studenter?
Arkitektur programmet bør gjennomgås med dette blikket slik at vi får plukket
ut hvilke kurs som kan velges av designstudentene
Fordypningskurs:
Design
Grunnkursene skrudd sammen på en god måte. Teamene er godt
sammensatt.

GK 1 inro til design- nytt navn
GK 2 intro til design- nytt navn
År 1 industri objekt fokusert
GK 2 åe intr til interaksjonsdesign
GK 4. Design teori stilling er på plass
GK 5 intenditet og opplevelse- følg opp kursansvarlig
GK 6 begynner å velge retning.
Innspill: betydning av ex Phil. Mange studenter forsvinner pga andre aktiviteter
på design.
Designhistorie er utfaset til KIHO. FTH er skeptiske til at dette faget ikke er et
fou fag på AHO. Evalueres til høsten.
Studio: ingen store endringer. To semestre pr fordypning
Systemorientert design er åpent for de øvrige programmer.
Avsjekk navn på alle kursene

Instituttet jobber med fordypningskurs

Vedtak: studieplanene er godkjent med de oppfølgingspunkter som er
foreslått av UU

Sak 3 / 2017

Godkjenning av hjemmeoppgave.
Usikkerhet fra UU om søkerne skal løse en eller begge oppgaver. Oppgave 1
inneholder litt for lite romlighet.
Er oppgavene helt likt vektet?
Til oppgave 1: forslag til tekst: løsningen din kan være et rom.
Til oppgave 2. Forslag til innspill i oppgaven: mer designspesifikke ord inn i
oppgaven.
Vedtak : Oppgaven sendes tilbake til opptakskomiteen med forslag til
utbedringer og presiseringer. UU gir fullmakt for endelig godkjennelse til Rachel
og Thomas

Sak 4 /2017

Godkjenning av studiekalender

Sak 5 / 2017

Vedtak : Studiekalenderen tas vekk fra UU. Studiesjef gjennomgår
studiekalender nok en gang , nå med de faglige lederne samt avsjekker lengde
på AHO works og verkstedtimeplan høst 2017.
Arbeidsgrupper læringsutbyttebeskrivelser:
Instituttlederne melder inn gruppedeltagere til Ulrika innen onsdag 22 februar.
Det innkalles til et felles oppstartsmøte med gruppene hvor prosess diskuteres,
herunder behov for kartlegging og konkretisering av hva som skal produseres
Frist 30. Juni.

Sak 6 / 2017

Diskusjon vedrørende forslag vedtaksstruktur for råd og utvalg: UU ber om at
saken utsettes. Utsendelse av presentasjon fra styreseminar vedr
programledelse. Andre underlag sendes ut av Randi. Det innkalles til et eget
møte vedrørende denne saken 1. mars

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 37/17 Referat fra møte med fagforeningen
24.04.2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

26.04.2017
Lise Marie Korneliussen
17/00230-3

Skriv inn tekst her…
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Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 38/17 Årplan for styrets arbeid 2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

26.04.2017
Lise Marie Korneliussen
16/00508-9

Årsplan for styrets arbeid 2017
Tidspunkt
14. juni

13.
september*

25. oktober*

Faste saker
Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt
Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt
Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt

Orienteringssaker
Informasjon om nytt styre
2017-2021
Praksisens rolle i AHOs
utdanningsløp
Forskningsevaluering

Introduksjon til
styrearbeid AHO
Budsjettmodell for AHO

26.04.2017 / Orienteringssaker Sak 38/17 AHO AHOs styre møte

Vedtakssaker
Revidert budsjett
Handlingsplan 2017-2020
Mulighetsstudiet – råd om videre
prosess
Tilsetting av professor arkitektur
Revisjon delegasjonsreglement
Revisjon retningslinjer utvalg
Honorering av medlemmer av råd
og utvalg
Opprykk
Evaluering av styreperioden
Årsrapport for studiekvalitet 20162017
Stortingsmelding om
studiekvalitet
Tilsetting av professor arkitektur
Forskningsevaluering
Årsrapport læringsmiljøutvalg

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

1

13.
desember*

Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt
*Ikke endelig fastsatt

Innledende diskusjon om
utviklingsavtaler
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 39/17 Oppnevning av delegasjon til
etatstyringsmøte
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

26.04.2017
Randi Stene
16/01170-6

AHO skal ha etatsstyringsmøte fredag 19. mai kl 9.00-11.00.
Det er fra AHOs side meldt inn to saker til møtet:
1. Nye studieplasser på design
2. Nye stipendiatstillinger
Vi foreslår at AHO er representert med følgende delegasjon til møtet:
- Styreleder Rina Brunsell Harsvik
- Eksternt styremedlem Hilde Angelfoss
- Internt styremedlem Andrew Morrison
- Internt styremedlem Elisabeth Sjödahl
- Studentrepresentant Miriam Landa Kvaleberg
- Rektor Ole Gustavsen
- Direktør organisasjon Randi Stene

Forslag til vedtak
Styret vedtar følgende delegasjon til etatsstyringsmøte
- Styreleder Rina Brunsell Harsvik
- Eksternt styremedlem Hilde Angelfoss
- Internt styremedlem Andrew Morrison
- Internt styremedlem Elisabeth Sjödahl
- Studentrepresentant Miriam Landa Kvaleberg
- Rektor Ole Gustavsen
- Direktør organisasjon Randi Stene
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 40/17 Ny handlingsplan for likestilling og
mangfold
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Randi Stene
17/00465-1
Handlingsplan for likestilling og manfold 2017-2018

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og
som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som
arbeidsgiver.
Handlingsplan for likestilling og mangfold skal bidra til å fokusere AHOs innsats innen dette feltet, og den nye
handlingsplanen har pekt ut fire fokusområder for arbeidet:
- Et tydeligere ansvar for likestilling og mangfold
- Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger
- Tilrettelegge for mangfold blant studenter, med fokus på funksjonsnedsettelse og ekstra behov
- Motarbeide trakassering og diskriminering
Det første punktet er en direkte konsekvens av oppsummering av den forrige planperioden, som ble behandlet av
styret i sak 27/17: «På enkelte områder ser vi at handlingsplanen har hatt begrenset gjennomslagskraft […]
Likestillingsutvalget foreslår derfor at et tydeligere ansvar for likestilling og mangfold, og samarbeid mellom
skolens organer legges inn som målsetning og tiltak i ny handlingsplan».
Målet om å øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger videreføres fra forrige planperiode, dette inkluderer
tiltakene som vi så i liten grad var satt i verk. Vi tror likevel at med en bedre forankring av handlingsplanen er
dette tiltak som vil kunne ha effekt.
Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og ekstra behov er en spissing av mangfoldfeltet, og er
særlig aktuelt i en fase der AHO skal ta i bruk nye lokaler.
Arbeid mot trakassering og diskrimineringer er et felt som jevnlig bør ha et spesielt fokus. Dette var sist et
hovedfokusområde i 2010-2011, og det er derfor naturlig igjen å rette fokus mot området.
For å synliggjøre arbeidsfeltet til Likestillingsutvalget foreslås det å endre navn til Likestillings- og
mangfoldsutvalget.

Forslag til vedtak
Styret vedtar Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018.
Likestillingsutvalget skifter fra denne planperioden navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget.
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HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 2017-2018
Mangfold innebærer en bredde av perspektiver, nytekning, og kompetanse. God kjønnsbalanse og et mangfold
som speiler resten av samfunnet skaper et godt og spennende miljø for forskning og utdanning. Dette styrker
AHO som attraktiv, utfordrende og kreativ arbeidsplass og studiested. AHO skal være et fremragende,
internasjonalt orientert og spesialisert universitet. Vi ønsker å rekruttere dyktige og engasjerte studenter og
ansatte. Aktivt og strategisk arbeid med å fremme likestilling og mangfold og hindre diskriminering er et sentralt
virkemiddel, og skal derfor være en integrert del av alt arbeid AHO gjør for sine studenter og ansatte. Ansvarlig
for likestilling- og mangfoldarbeidet er AHOs ledere på alle nivåer.
«AHO stiller høye krav til studenter og ansatte og skal legge til rette for en kunnskapsorganisasjon med et meget
godt arbeids- og læringsmiljø. Som arbeidsplass skal AHO preges av likeverd, respekt, effektivitet og sjenerøsitet.» Fra
Strategi 2020
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018 er et ledd i å realisere målene i Strategi 2020, og skal fremme
en organisasjonskultur og et arbeids- og læringsmiljø som vil gi kvinner og menn like muligheter. Et sentralt mål
er å bedre kjønnsbalansen i alle stillingskategorier, utdanningsløp, råd og utvalg. Utover temaene i
handlingsplanen skal AHO fortsatt aktivt arbeide for likelønn mellom kjønnene.
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018 fokuserer på følgende hovedtemaer:
 Et tydeligere ansvar for likestilling og mangfold
 Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger
 Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og ekstra behov.
 Motarbeide trakassering og diskriminering

Målsetning

Tiltak

Et tydeligere ansvar
for likestilling og
mangfold

 Sørge for at ansatte og studenter er kjent
med handlingsplanen og loverket.
o Aktivt markedsføre
handlingsplanen og
samarbeide med andre råd og
utvalg
 Sikre ansvar, gjennomføring og oppfølging
av tiltak i handlingsplanen
o Sikre at AHOs ledere har et eierskap
og forbinder seg til mål og tiltak
o Invitere til et felles møte med LMU,
AMU og ledergruppen for å
diskutere mål og tiltak og avklare
ansvar og oppfølging/rapportering
 Fortsatt kompetanseheving blant
medlemmene i utvalget, samt opplæring av
ledelse og organisasjonen.
 Sikre at kompetansekrav og kriterier er
kjønnsnøytrale i rekruttering av både
ansatte og studenter
 Sikre at råd, utvalg, komitéer arbeider utfra
et likestillingsperspektiv ved at

Ansvar

o

Likestillingsutvalget

o

Ledergruppen

o

Likestillingsutvalget

o

Likestillingsutvalget

o

Tilsettingsorgan og
opptakskomité

o

Ledergruppen / det enkelte
utvalg

o

Likestillingsutvalget

likestillingsutvalget skal ha uttalelsesrett når
mandater endres
 Utvikle mangfoldsperspektivet, samt få dette
inkludert i rekrutteringsstrategier og –
arbeid.
Øke andel kvinner i
vitenskapelige
toppstillinger. I årene
fremover skal
tilsetninger i slike
stillinger være
minimum 50 %
kvinner for å sikre
langsiktig god
kjønnsbalanse.

Tilrettelegge for
mangfold blant
studenter, med fokus
på studenter med
funksjonsnedsettelse
og ekstra behov

Motarbeide
trakassering og
diskriminering

 Opprette stående «letegrupper» som
identifiserer potensielle kvinnelige søkere
ved utlysning av vitenskapelige
toppstillinger og oppfordre dem til å søke–
instituttleder ansvarlig
o Vurdere å utlyse
førsteamanuensisstillinger i stedet for
professorat for å muliggjøre for flere
kvinnelige kandidater til å søke
vitenskapelige toppstillinger
o En kvinne som er funnet
professorkompetent av sakkyndig
komité skal i utgangspunktet innkalles
til intervju. Det skal i innstillinger gjøres
rede for om hvorfor kandidater av det
underrepresenterte kjønn ikke er
innkalt til intervju.
 Identifisere og tilrettelegge for opprykk ved
aktivt å bruke personalpolitiske virkemidler:
o Tilrettelegge for
doktorgrad/kunstnerisk
stipendprogram
o Motivere til å søke opprykk og til å
påta seg veiledningsansvar
o Sikre et likestillingsperspektiv i
medarbeidersamtaler
 Invitere flere kvinnelige gjesteforskere og
forelesere.
o Ved utforming av studielokaler og
tilrettelegging av et godt studiemiljø
skal hensyn tas til studenter med
funksjonsnedsettelse og ekstra behov
o Utrede best mulig tilrettelegging og
tilpassing av studiemiljø og lokaler
o Invitere til et felles møte med
representanter fra læringsmiljøutvalget,
SAHO og campusprosjektet for å sikre
godt samarbeid og best mulig
tilrettelegging
o

o

Systematisk forebyggingsarbeid
gjennom å arbeide aktivt med
holdninger og utarbeide retningslinjer
og tiltaksplan
Oppdatere varslingsrutiner

o

Studieadministrasjon/
kommunikasjonsavdeling

o

Ledergruppen

o

Instituttleder/ resp.
tilsettingsmyndighet

o

Instituttleder

o

Instituttleder

o

Instituttleder

o

Instituttleder

o

Campusprosjekt /
læringsmiljøutvalget

o

Campusprosjekt /
læringsmiljøutvalget

o

Likestillingsutvalget

o

Likestillingsutvalget /
ledergruppe

o

Likestillingsutvalget/AMU

o

Etter å ha arbeidet med holdninger;
utrede og undersøke forekomst av evt.
trakassering ved AHO

o

Likestillingsutvalget

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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Diskusjonsgrunnlag organisering av råd og utvalg
Uttalelse fra Opptaks- og godkjenningsutvalget
Uttalelse fra Undervisningsutvalget
Undervisningsutvalgets forslag til programledelse

Styret har bedt om at AHO vurderer hvordan studieprogramledelse kan ivaretas på en bedre måte enn i dag. Den
nye studietilsynsforskriften og stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» understreker
betydningen av studieprogramledelse for å sikre helhet og sammenheng i studieprogrammene.
I forbindelse med dette arbeidet er også andre råd og utvalg knyttet til undervisning vurdert, dette gjelder
Undervisningsutvalget (UU), Opptak- og godkjenningsutvalget (OGU) og Opptakskomiteen. Organisering av
etter- og videreutdanningsvirksomheten ble også inkludert.
UU og OGU er i dag sammen med Forskningsutvalget kategorisert som strategiske utvalg som rapporterer til
styret, mens Opptakskomiteen ligger under UU.
Det ble sendt ut et forslag til høring med følgende hovedpunkter:
- UUs oppgaver ble fordelt mellom et studieutvalg og programstyrer
- Nedlegge OGU og overføre oppgavene til programstyrene
- Opprette et samlet programstyre for etter- og videreutdanningen med eget mandat
- Opprettholde opptakskomité, men med noen endringer i mandatet
Forslaget ble sendt til høring, og særlig spørsmålet knyttet til programstyrer har skapt diskusjon. Det har kommet
høringsinnspill fra UU og OGU.
UU sin høringsuttalelse knytter seg hovedsakelig til å benytte begrepet programutvalg og at disse går ut
undervisningsutvalget ved at UUs medlemmer danner kjernen i programutvalget og at det suppleres med
representanter der det er nødvendig. I UUs høringsuttalelse beholdes OGU som eget utvalg.
OGU støtter i sin høringsuttalelse nedleggelse av utvalget og at oppgavene overføres til
programstyre/programutvalg.
Det anbefales at behandling av denne saken deles i to, med et prinsippvedtak i april og at endelige mandater og
endringer i delegasjonsreglement vedtas i styremøte i juni.
Basert på de høringsuttalelser som foreligger og de diskusjonene som har vært ført, er det konsensus for å
opprette tre programutvalg for henholdsvis master i arkitektur, de to masterprogrammene i design og vårt toårige masterprogram i landskapsarkitektur. Den kommende femårige master i landskapsarkitektur vil som en
fellesgrad ha en noe annen struktur for programledelse.
Det anbefales også å prøve ut en ordning der programutvalgene utgår fra UU. Dette vil medføre økt arbeidsbyrde
for UUs medlemmer, og legger dermed føringer for hvordan OGU kan omstruktureres. I tråd med OGUs
høringsuttalelse, er det likevel nødvendig å endre OGUs mandat og arbeidsform. I første omgang må det fastslås
at OGUs oppgaver ikke er av strategisk karakter, men at disse oppgavene må sees i sammenheng med
programutvalgenes og UUs mandater.
Organiseringen av etter- og videreutdanningen løftes ut som en egen sak, som vil bli behandlet parallelt.
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Forslag til vedtak
Styret vedtar at saken behandles videre i henhold til følgende prinsipper:
- Undervisningsutvalg opprettholdes med endret mandat
- Det opprettes tre programutvalg under undervisningsutvalget
- Programutvalgets medlemmer utgår fra undervisningsutvalget og suppleres med medlemmer
- Opptaks- og godkjenningsutvalget skal ikke være et strategisk utvalg som rapporterer direkte til styret
- Det utredes videre om opptaks- og godkjenningsutvalget skal bestå som et samlet utvalg under
undervisningsutvalget, eller om oppgavene skal videreføres som en juryordning under
programutvalgene.
Styret ber om at mandater for disse råd og utvalg forelegges styret til vedtak i juni, samt at nødvendige endringer
i delegasjonsreglementet forelegges samtidig.
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Ny organisering av råd og utvalg ved AHO
-

diskusjonsgrunnlag per januar 2017
revidert 02.03.2017

Følgende av dagens utvalg involveres:
-

Undervisningsutvalget
Opptaks- og godkjenningsutvalget
Opptakskomiteen

Følgende utvalg er ikke inkludert:
-

Læringsmiljøutvalget

Organisering av det nye studieprogrammet i landskapsarkitektur, som er et felles studieprogram
med UiT, Norges arktiske universitet er heller ikke inkludert i saksgrunnlaget. Ettersom dette er
en fellesgrad, vil organiseringen avvike noe fra øvrig organisering ved AHO.

Saksgang
Studieprogramledelse har vært på dagsorden over lengre tid, blant annet på grunn av
diskusjoner rundt en ny studietilsynsforskrift. Dette har vært diskutert uformelt i
instituttledermøter og undervisningsutvalg. Styret hadde 25. og 26. oktober et styreseminar
med studieprogramledelse på dagsorden. Forsker Per Olaf Aamodt ved Nordisk institutt for
forskning på utdanning og forskning (NIFU) holdt en presentasjon rundt hvordan
studieprogramledelse blir ivaretatt i dag (se vedlagt pp). Styret ba om å få presentert en sak om
hvordan studieprogramledelse kan ivaretas på en god måte.
Dette notatet er et administrativt utarbeidet grunnlag for videre diskusjon om organiseringen av
råd og utvalg innen undervisning. Notatet er basert på diskusjoner i undervisningsutvalg og
styret, samt samtale med ledere av opptakskomité og opptaks- og godkjenningsutvalg.
Det er i forarbeidet sett på hvordan studieprogramledelse er organisert på ulike norske
institusjoner, med en hovedvekt på integrerte studier som medisin, odontologi, psykologi og
institusjoner som er spesielt relevante for AHO som NMH (beslektede fagfelt, stort sett 4-årige
utdanninger + 2-årige mastere) og UIT som vi skal opprette fellesgrad sammen med. Som
Aamodt påpeker varierer måten programansvaret er organisert på. Se vedlagt skisse.

Det sendes til diskusjon i følgende utvalg:
-

Undervisningsutvalg
Opptakskomité
Opptaks- og godkjenningsutvalg
Instituttledere

-

SAHO

På bakgrunn av innspill fra disse instansene vil det utarbeides et endelig forslag som behandles i
ledermøte i forkant av en styrebehandling. Ledermøte vil også avgjøre om saken skal sendes på
ytterligere høring. Foreløpig dato for styrebehandling er satt til 8. mars. Om det er behov for
utvidet saksbehandlingstid vil saken kunne utsettes til styremøtet 26. april.
Det bes om innspill innen 15. februar til Randi Stene.

Viktigste forslag
Det overordnede grepet som er gjort på bakgrunn av tidligere diskusjoner er å dele
Undervisningsutvalgets oppgaver til et strategisk studieutvalg og til flere programstyrer. Det
legges opp til ett felles programstyre for all etter- og videreutdanning, der det legges både
faglige og administrative oppgaver.
Det foreslås at Opptaks- og godkjenningsutvalget nedlegges, og at oppgavene overføres til
programstyrene. Opptakskomiteen opprettholdes.
Studieutvalget tegnes som AHOs strategiske utvalg når det gjelder studiesaker, og skal ha et
helhetlig og overordnet ansvar for høy studiekvalitet ved AHO. Studieutvalget skal koordinere
og samordne undervisningsaktivitetene på tvers av studieprogrammene ved AHO.
Det foreslås at det opprettes ett programstyre per studieprogram, der det er hensiktsmessig. I
det foreliggende utkastet foreslås det at programstyret i design er felles for de to
designprogrammene.
Programstyrene skal ha det løpende faglige ansvaret for at det helhetlige studieprogrammet
organiseres og gjennomføres med høy kvalitet. Programstyret skal ha ansvar for helheten i
studieprogrammet, mens kursansvar ligger på instituttene/ i fagmiljøene. Programstyret
rapporterer til studieutvalget.
Programstyret for etter- og videreutdanning skal i tillegg til faglige oppgaver, sikre
markedsmessig og økonomisk basis for de eksternt finansierte studiene.
Detaljert beskrivelse av de enkelte utvalgenes mandater er beskrevet i retningslinjene som
følger vedlagt, og som er grunnlaget for det som skal behandles i styret.
Organiseringen vil se slik ut:

Opptakskomité

Programstyre design
(120 stp og 300 stp)

Styre

Studieutvalg

Programstyre
landskapsarkitektur
(120 stp)
Programstyre
arkitektur
Programstyre for
etter- og
viderutdanning

Opptak
I samråd med leder for Opptaks- og godkjenningsutvalget foreslåes det å legge ned OGU, og
overføre oppgavene til programstyret.
Oppgavene kunne også vært overført til opptakskomiteen, dette hadde gitt en ryddig
organisering ved at et utvalg håndterer alle opptak. Opptakskomiteens oppgaver ansees
imidlertid som så arbeidskrevende at det anbefales at oppgavene legges til programstyret. Det
er tatt inn en «sikkerhetsventil» i mandatet der det åpnes for at programstyret kan oppnevne en
egen jury for å portfoliovurdere til lokalt opptak eller innpassing.
En av de store stridstemaene knyttet til opptak de senere årene er hvorvidt studenter skal være
med i bedømmelsen av opptaksprøvene. Det er i det foreliggende underlaget ikke tatt stilling til
denne diskusjonen.

Sammensetning av utvalg

Sammensetning av utvalg er veiledende beskrevet i retningslinjene, men det er behov for større
detaljering etter en bred diskusjon hvordan de ulike utvalgene best settes sammen.
Rammene for sammensetningen forankres i Universitets- og høyskolelovens bestemmelser i §
4.4 første ledd som sier at «[s]tudentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle
kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem,
skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett.»
Det legges til grunn av studieadministrasjon er sekretariat for alle de utvalg som behandles i
dette dokumentet.
Det legges til grunn at studieutvalg og programstyrer oppnevnes for fire år om gangen, men at
studentrepresentanter oppnevnes for ett år om gangen. Opptakskomiteen ansees å være et
spesielt arbeidskrevende utvalg, her oppnevnes representantene derfor for to år om gangen
som i dag.
Hensynet til representasjon må i denne diskusjonen veies opp mot antall personer som skal
bruke tid i utvalg.
En annen viktig diskusjon er hvorvidt enkelte roller skal få plass i et utvalg i kraft av sin rolle.
Man kan også se for seg at instituttledere i kraft av sin stilling skal ha en rolle i studieutvalg eller
programstyre, slik det i praksis er i Undervisningsutvalget i dag, eller at programstyreleder sitter
i studieutvalget. Dette kan imidlertid gjøre at forslagsstiller også er den skal vedta egne forslag.
For studieutvalget er relevante spørsmål om alle studieprogram skal være representert, bør alle
institutter være representert og skal alle studieprogram ha studentrepresentanter? Skal
gjennomgående masterløp likestilles med toårige masterløp i så måte, og hva med EVU? Er det
hensiktsmessig at studieutvalget er lite og strategisk eller større og representativt?
Det anbefales at programstyrene bør være relativt små, men det er viktig at det sikres
representasjon fra ulike fagmiljø. Dette kan være ved at de tre representerer hvert sitt institutt
eller fagområde.
Opptakskomiteen foreslås utvidet i forhold til dagens mandat, men i tråd med dagens praksis,
slik at det er 3 vitenskapelige medlemmer per studieprogram. Dette fordi selve bedømmelsen
av opptaksprøvene foregår programvis.
Reglementene skal også oppgi hvem som foreslår og hvem som oppnevner representanter. I
dag er det instituttene som foreslår representanter og rektor som oppnevner, mens det for
lederfunksjoner er styret som oppnevner. SAHO oppnevner egne representanter.

Vedlegg:
-

Retningslinjer studieutvalg
Retningslinjer programstyre
Retningslinjer programstyre for etter- og videreutdanning
Retningslinjer opptakskomité
Skisse over organisering av programledelse andre institusjoner (utvalg)

Randi Stene
26.01.2017 – oppdatert 02.03.2017

Studieutvalget – retningslinjer
Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere
AHOs utdanningstilbud. Det gjøres i overenstemmelse med styrets signaler,
kvalitetssikringssystemet, budsjett og i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for
virksomheten.
Studieutvalget har ansvar for å utvikle og legge fram forslag til en langsiktig strategi for AHOs
utdanningsvirksomhet.
Studieutvalget vedtar studieplaner for studieprogrammene innenfor den programstruktur som
styret har fastsatt.
Studieutvalget oppnevner programstyrer på forslag fra instituttledere. Studieutvalget har
anledning til å oppnevne de komiteer eller juryer som studieutvalget anser som hensiktsmessig.
Studieutvalget rapporterer til rektor/styre, og har ansvar for å legge frem studiekvalitetsrapport
en gang årlig.
Spesifisert ansvar
-

-

Å utvikle attraktive og relevante studier med høy faglig kvalitet
Å tilrettelegge stimulerende læringsmiljøer i form av læringsarenaer, arbeids- og
undervisningsformer og infrastruktur for studiene.
Å utvikle og vedlikeholde et helhetlig kvalitetssikringssystem basert på de krav og
standarder som legges til grunn for NOKUTs godkjenning.
Å initiere og følge opp undervisningsevalueringer, resultatet fra evalueringer skal
behandles og utvalget skal påse at tiltak blir iverksatt.
Å legge langsiktige strategier for AHOs utdanningsvirksomhet
Å vedta studieplaner for studieprogrammene innenfor den programstruktur styret har
fastsatt
Å vedta studieplan for etter- og videreutdanning på 60 studiepoeng og mer.
Å fastsette utfyllende bestemmelser til AHOs masterforskrift, som nærmere regler for
opptak og eksamen
Å holde seg orientert om nasjonale og internasjonale trender, rammebetingelser og
utviklingstrekk som har relevans for utvikling av studietilbud og studiekvalitet, følge opp
nasjonale og internasjonale studentundersøkelser og utarbeide høringsuttalelser på
vegne av AHO
Å fastsette undervisningsterminene
Å godkjenne opptaksprøvene
Å sikre at kvaliteten på lokale opptak følger AHOs kvalitetskriterier og etiske
retningslinjer
Å oppnevne programstyrer og å anbefale opprettelse og nedlegging av programstyrer.

Studieutvalget består av:
-

leder

-

1 representanter per studieprogram
1 representant per institutt
1 studentrepresentant per studieprogram
Studieadministrasjon er sekretær

Utvalgets funksjonsperiode er i samsvar med styrets (4 år), men med oppstart innen et halvt år
etter at nytt styre trer i kraft. Studentene velges for ett år om gangen.

Programstyre – retningslinjer
Programstyret har det løpende faglige ansvar for å sikre at studieprogrammet organiseres og
gjennomføres som et helhetlig studieprogram med høy faglig kvalitet.
Programstyret er en koordinerende og rapporterende funksjon og rapporterer til studieutvalget.
Det er et eget mandat for programstyre for etter- og videreutdanning.
Spesifisert ansvar:
-

-

Å se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt ivareta
programkvaliteten
Å påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir
fulgt. I dette inngår ansvar for å påse at kvalitetssystemets bestemmelser blir fulgt
Å anbefale faglige endringer i emnebeskrivelser og studieplan
Å holde kontakt med instituttledere og kursansvarlige
Å vedta mindre faglige endringer i studieplanen innenfor budsjettramme
Å organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i programmet
Å gjennomføre årlig evaluering av studieprogrammet og å utarbeide årlig rapport om
kvaliteten i programmet
Å følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi
tilbakemelding til studentene på dette
Å se til at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved utenlandsk
lærested
Å oppnevne sensor
Å se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale læringsmiljøet blant
studentene innenfor programmet
Faglig vurdering ved innpassing av studenter på studieprogrammet, sikre at studentene
som innpasses innehar den faglige kompetansen som er nødvendig for å fortsette
studiene ved AHO.
Å påse at inn- og utreisende studenter har tilstrekkelig kompetanse for gjennomføre
utvekslingsoppholdet
Å gjennomføre portfoliovurdering ved lokale opptak til masternivå. Programstyret kan
oppnevne egen jury for oppgaven, denne skal da bestå av minimum tre vitenskapelig
ansatte.

Sammensetning
Programstyret består av:
-

Leder, vitenskapelig ansatt
2 andre vitenskapelig ansatte
2 studentrepresentanter
Programmets studierådgiver er sekretær for gruppen

Utvalgets funksjonsperiode er i samsvar med styrets (4 år), men med oppstart innen et halvt år
etter at nytt styre trer i kraft. Studentene velges for ett år om gangen.

Programstyre for etter- og videreutdanning – retningslinjer

Programstyret er et felles programstyre for AHOs etter- og videreutdanninger. Programstyret
har det løpende faglige ansvaret for all studiepoenggivende videreutdanning ved AHO.
Programstyret skal bidra til kvalitetssikring av studieprogrammet og bidra til faglig utvikling og
iverksette særlige tiltak ved behov.
I tillegg til det faglige ansvaret har programstyret ansvar for at etter- og videreutdanningen er
basert på god kjennskap til markedssituasjonen for studiene, sikre at studiene økonomisk
bærekraftig og at programmene organiseres på en hensiktsmessig måte.
I faglige saker rapporterer programstyret til studieutvalget og i administrative saker til rektor.
[Oppgaver som er merket i rødt er spesifikke oppgaver for EVU]
Spesifisert ansvar:
-

å se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt ivareta
programkvaliteten
å påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir
fulgt. I dette inngår ansvar for å påse at kvalitetssystemets bestemmelser blir fulgt
å sikre at utdanningene har en markedsmessig berettigelse, ved oppfølging av
potensielle samarbeidspartnere og å gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser
å anbefale faglige endringer i emnebeskrivelser og studieplan
å vedta mindre faglige endringer i studieplanen innenfor budsjettramme
å organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i programmet
å evaluere studiene, både gjennom jevnlige studentundersøkelser, men også ved
jevnlige arbeidsgiverundersøkelser
å følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi
tilbakemelding til studentene på dette
å oppnevne sensor
å se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale læringsmiljøet blant
studentene innenfor programmet
å utarbeide årlig rapport om kvaliteten i programmet
å ha faglig ansvar for opptak
å fremlegge årlige budsjetter for studiet til rektor
å anbefale oppstart av nye kull i etablert utdanning overfor rektor
å kvalitetssikre studieplan og budsjetter ved forslag til ny EVU-virksomhet ved AHO

Sammensetning:
-

Leder – oppnevnt av rektor
1 Vitenskapelig tilsatt fra hvert videreutdanningsprogram
1 student
Økonomidirektør er observatør
Studieadministrasjonen er sekretariat

Opptakskomité - retningslinjer
Opptakskomiteen har ansvar for å utvikle, administrere og bedømme opptaksprøvene til de
gjennomgående 5 og 5 ½ årige masterutdanningene ved AHO.
Opptakskomiteen har et faglig ansvar for en faglig forsvarlig opptaksprosess.
Opptakskomiteen er et underutvalg til Studieutvalget.

Spesifisert ansvar:
-

-

Utarbeide årets opptaksprøver i henhold til AHOs opptakskriterier. AHO er med i det
nasjonale Samordna opptaket (NOM), og følger hovedfrister satt av Samordna Opptak SO.
Opptakskomiteen skal sikre at alle prøver behandles anonymt og på en måte som bidrar
til høyest mulig kvalitet på studenter som tas inn.
Påse at prosessen med utarbeidelse og bedømming av opptaksprøvene gjøres i
henhold til AHOs etiske retningslinjer.
Utarbeide rapport med statistikk over søkere og nye studenter med faglig
oppsummering og vurdering av opptaket.
Opptakskomiteen skal utarbeide en opptaksrapport innen to måneder etter gjennomført
opptak
Sensurering av hjemme- og skoleoppgaver i henhold til forskrift og retningslinjer

Sammensetning:
Opptakskomiteen skal ha
-

3 faglige representanter fra hvert av studieprogrammene som inkludert i komiteens
arbeid
En student fra hvert studieprogram
Studieadministrasjonen skal være sekretariat for opptakskomiteen

Oversikt over noen eksempler på struktur i andre institusjoner
(ikke utfyllende)
Institusjon
Medisin/odontologi,
UiB

Besluttende utvalg
Fakultetsstyret
X vedtar endringer i studieplan
X godkjenner tiltak som medfører
endringer i ressursrammene
X godkjenner tiltak som berører
andre studieprogram
X instruksjonsmyndighet til
emneansvarlig institutt
Studieutvalg
X ansvar for å utvikle, tilrettelegge
og implementere, kvalitetssikre og
evaluere høgskolens
utdanningstilbud.
X vedta studieplan innenfor
programstruktur fastsatt av styret
X fastsette opptaksreglement

Utøvende utvalg
Programutvalg
X sikre helhet i det enkelte
program
X løpende kvalitetsutvikling og
fornyelse av
studieprogrammene
X sikre gjennomstrømmingen
for studentene
Programutvalg
X sikre oppfølging og utvikling
av studiene
X ivareta helheten i
studieprogrammene
X etterleve, vedlikeholde og
utvikle kvalitetssystem
X samarbeids- og
koordineringsorgan for
studenter og lærere

UiT (generelt
reglement)

Fakultetsstyret
X vedtar studieplan

Odontologi, UiO

Fakultetsstyret
X vedtar studieplan

Programstyre
X se til at programmet har
faglig helhet og faglig
fordypning, samt ivareta
programkvalitet
X Fremme forslag om endringer
til fakultetene
X gjennomføre og følge opp
årlige evalueringer
X organisere
undervisningsvirksomheten og
det pedagogiske arbeidet i
programmet
Programutvalg
X forslag til utdanningsstrategi
X tilsyn med kvalitet på
studieprogram
X vedta mindre
justeringer/tilpassinger i
eksisterende programplaner
X internasjonalisering
X ivareta helheten i
studieprogrammene

Norges
musikkhøgskole

Overføring av OGUs oppgaver til programstyre/programutvalg
OGUs oppgaver har vært: å
- Foreta opptak til de forskjellige programmene ved AHO; Design, Arkitektur og Landskap, for de siste
to årene av master utdannelsen
- Innpassing av fag
- Godkjenning av utvekslingsstudenter, både studenter fra AHO som reiser ut og studenter som
kommer fra skoler som inngår i samarbeidsavtaler med AHO
Samtlige oppgaver har blitt utført av faglig personale ved de forskjellige programmene, OGU har kun
vært en paraply for denne aktiviteten. Hvis AHO oppretter programstyrer/programutvalg vil det være
helt naturlig at disse oppgavene overføres fra OGU til disse. OGU kan dermed legges ned
Mvh
Steinar Killi
Leder av OGU

Vedlagt er presentasjonen som ble laget basert på diskusjonene i UU.
UU sluttet seg til momentene i vedlagt presentasjonen i møte 22.03 uten noen kommentarer. Det betyr
at UU ikke ønsker en ny utvalgsstruktur hvor OGU nedlegges og oppgavene fordeles til programstyrer,
studieutvalg (tidligere UU) og opptakskomité. UU ønsker en mer trinnvis utvikling hvor programutvalgene
– som vist i presentasjon – etableres først som underutvalg av UU. Når man har høstet noe erfaring fra
denne modellen kan man se på en mer «omfattende» omlegging av utvalgsstrukturen.
Beklager at dette kommer etter høringsfristen, men håper det vil bli tatt hensyn til allikevel.
Beste hilsen
Ole

AHO UTDANNING
AHO, utdanningsledelse, studieprogram ledelse og undervisningsledelse,
7 mars 2017
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AHO STYRET

Rektor

Undervisningsutvalget
(UU)

Forskningsutvalget
(FU)

Opptaks og godkjenningsutvalget
(OGU)

Ole Gustavsen, leder (rektor)

Peter Hemmersam, leder (UL)

Steinar Killi, leder (IDE)

Rachel Troye (IDE)
Steinar Killi (IDE)
Thomas McQuillan (ARK)
Neven Fuchs-Mikac (ARK)
Erik Langdalen (FTH)
Anna Røtnes (FTH)
Marianne Skjulhaug (UL)
Jeppe Aagaard Andersen (UL)
Frida Mcintosh (Student ARK)
Anne Bergsland (Student UL)
Emil Søderstrøm Gaden (Student IDE)

Tim Anstey, forskerskolen
Michael Hensel (ARK)
Søren Sørensen, vara
Andrew Morrison (IDE)
Henry Mainsah, vara
Victor Plathe Tschudi (FTH)
Elisabeth Seip, vara
Jonny Aspen vara
Nina Lysbakken, stipendiat
Guttorm Ruud, vara

Mosse Sjaastad (IDE)
Natalie Agudo (IDE)
Christian Hermansen (ARK)
Rolf Gerstslauer (ARK)
Jeppe Aasgaard Andersen (UL)
Espen Hauglin (UL)
Ulrika Herlofsen (studiesjef)

Reier Møll Schoder, sekretær (FA)
Ulrika Herlofsen, sekretær (studiesjef)

Opptakskomiteen

Programutvalg ARK

Programutvalg
LAND
Programutvalg DES

Observatører
Ole Gustavsen, rektor
Brita Nøstvik, leder av forskningsadministrasjonen
Marianne Støren Berg, forskningskoordinator

Marthe Osmundsen, sekretær (SA)

AHO, undervisningsutvalget,
understruktur

Undervisningsutvalget
(UU)
Ole Gustavsen, leder (rektor)
Rachel Troye (IDE)
Steinar Killi (IDE)
Thomas McQuillan (ARK)
Neven Fuchs-Mikac (ARK)
Erik Langdalen (FTH)
Anna Røtnes (FTH)
Marianne Skjulhaug (UL)
Jeppe Aagaard Andersen (UL)
Frida Mcintosh (Student ARK)
Anne Bergsland (Student UL)
Emil Søderstrøm Gaden (Student IDE)

Opptakskomiteen

Ulrika Herlofsen, sekretær (Studiesjef)

Programutvalg ARK

Programutvalg IDE

Programutvalg LAND

Einar Sneve Martinussen, leder (D)

Instituttleder, leder (ARK/FTH)

Rachel Troye, leder (IDE)

Marianne Skjulhaug, leder (UL)

Vera Pahle (D)
Hans Gerhard Meyer (D)
Kathinka Bryne Bene (D)
Wenche Andreassen (A)
Jørgen Johan Tandberg (A)
Siri Moseng (A)
Carl Fredrik Foss (Student D)
Viola Svens (Student A)

Thomas McQuillan (ARK)
Neven Fuchs-Mikac (ARK)
Erik Langdalen (FTH)
Anna Røtnes (FTH)
Marianne Skjulhaug (UL)
Jeppe Aagaard Andersen (UL)
Frida Mcintosh (Student ARK)
Anne Bergsland (Student UL)

Steinar Killi, industri (IDE)
Navn, tjeneste, (IDE)
Navn, interaksjon (IDE)
Emil Søderstrøm Gaden (Student
IDE)
Navn (Student IDE)

Jeppe Aagaard Andersen (UL)
Navn landskasarkitekt (UL)
Anne Bergsland (Student UL)
Student (Student UL)

Siv Svanåsbakken, sekretær (SA)

Elisabeth Mari Havig, sekretær (SA)

Tove Carlsen, sekretær (SA)

Torunn Johansen, sekretær (SA)

AHO, utdanningsledelse, studieprogramledelse og undervisningsledelse

Utdanningsledelse
Styre / ledergruppe / studieutvalg
Strategisk nivå

Studieprogramledelse
Programutvalg
Programnivå

Undervisningsledelse
Lærergrupper, koordinering av resurser / økonomi
Instituttnivå

AHO, Programutvalg, retningslinjer
Programutvalget har det løpende faglige ansvaret for å sikre at studieprogrammet organiseres og gjennomføres som et helhetlig
studieprogram med høy faglig kvalitet. Programutvalget har en koordinerende og rapporterende funksjon og rapporterer til
Undervisningsutvalget.

Spesifisert ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å utvikle studieprogram i henhold til profil, relevans og innhold
Å påse at læringsutbyttebeskrivelsene er ivaretatt i studieprogrammet, både på programnivå men også på kursnivå.
Å arbeide med programdesign, det vil si sammenhengen mellom kursene i et program i forhold til profil, undervisningspedagogikk,
internasjonaliseringsmuligheter for studentene og vurderingsalternative i programmet.
Å se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt ivareta programkvaliteten
Å påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir fulgt. I dette inngår ansvar for å påse at
kvalitetssystemets bestemmelser blir fulgt
Å anbefale faglige endringer i emnebeskrivelser og studieplan
Å påse og dokumentere at studieprogrammets innhold sikrer læringsutbytte kravene og at progresjonen i studieprogrammet ivaretas
Å holde kontakt med kursansvarlige
Å vedta mindre faglige endringer i studieplanen innenfor budsjettramme
Å organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i programmet
Å gjennomføre årlig evaluering av studieprogrammet og utarbeide årlig rapport om kvaliteten i programmet
Å følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi tilbakemelding til studentene på dette
Å oppnevne sensor
Å se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale læringsmiljøet blant studentene innenfor programmet

AHO, Programutvalg, retningslinjer
Sammensetning:
Programutvalget består av medlemmer fra Undervisningsutvalget som tilhører programmet samt noen ekstra personer fra programmet der
det er nødvendig. Programutvalgenes leder skal være en instituttleder. Nødvendige tilleggsmedlemmer oppnevnes av
Undervisningsutvalget etter forslag fra instituttlederne. Studentrepresentantene oppnevnes av SAHO.
Minimum bemanningen:
-

Leder, instituttleder (?) – antatt belastning ca 50 %
2 andre vitenskapelig ansatte (fra Undervisningsutvalget og fra programmet - der det er nødvendig)
2 studentrepresentanter (Undervisningsutvalgets studentrepresentant, samt en i tillegg oppnevnt av SAHO - der det er nødvendig.)

Funksjonsperiode:
Skal være i samsvar med styrets (4 år), men med oppstart innen et halvt år etter at styret trer i kraft. Studentene velges for ett år om gangen.

AHO, programutvalg, studiesekretariat
Studiesekretariat / studierådgiver:
Studieprogramledelsen har i et slikt oppsett, behov for administrativ assistanse fra et sekretariat. I vår organisasjon er dette Studierådgiverne
som skal påse at studieprogramledelsen har det materiell de trenger for å ta beslutninger. Eksempel på informasjon som
studieprogramledelsen trenger:
•
•
•
•
•

Evalueringer på kursnivå og programnivå omsatt i analyseformat
Rapporter som viser gjennomføringsgrad i programmet, frafall, med mer
Rapporter som viser karakteroversikter fra de ulike kursene
Vurderingsformer
Opptaksinformasjon med mer

De fleste rapportene hentes ut fra Tablau i FS og skal etter hvert gi meget bra bakgrunns info for å kunne ivareta programmene og se på
utviklingsbehov.

www.aho.no

Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 43/17 Kreering av doktorand Alice Labadini
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Reier Møll Schoder
15/00708-16
Sensurskjema

Alice Labadini (UL) disputerte 24 februar for Ph.d.-graden på avhandlingen “Immaterial
Landscapes. Formulating the Intangible in Northern Landscapes”
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som
bestod av:
 Professor Sarah Bonnemaison, Faculty of Architecture and Planning, Dalhousie
University, Halifax, Canada.
 Associate professor Svava Riesto, University of Copenhagen, Denmark.
 Professor Bjørn Sandaker, AHO. Koordinator
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 33/17 i sitt møte 15 mars og
fattet følgende vedtak i saken:
FU take cognizance of the adjudication committees report and recommend the AHO board to confer
the PhD to Alice Labadini

Forslag til vedtak/innstilling:

Alice Labadini tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 44/17 Kreering av doktorand Halvor Weider
Ellefsen
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Reier Møll Schoder
15/00873-10
Sensurskjema

Alice Labadini (UL) disputerte 17 mars for Ph.d.-graden på avhandlingen «Urban Environments of
the Entrepreneurial City. From Aker Brygge to Tjuvholmen»
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som
bestod av:
 Professor Monika Grubbauer, HafenCity University, Hamburg.
 Professor Lisa Diedrich, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
 Førsteamanuensis Einar Sneve Martinussen, AHO. Koordinator.
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 41/17 i sitt møte 5 april og fattet
følgende vedtak i saken:

FU take cognizance of the adjudication committees report and recommend the AHO board to
confer the PhD to Halvor Weider Ellefsen

Forslag til vedtak/innstilling:

Halvor Weider Ellefsen tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 45/17 Kreering av doktorand Noel J. O.
Okello
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

26.04.2017
Reier Møll Schoder
15/00592-20
Sensurskjema

Noel Japeth Omollo Okello (UL) disputerte 31 mars for Ph.d.-graden på avhandlingen “Our Way
or the Highway? A Study of the Reframing of Transformed Road Transportation Infrastructure in
the Nairobi Metropolitan Region”
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som
bestod av:
 Professor Winnie V. Mitullah, University of Nairobi, Kenya.
 Professor Wilbard J. Kombe, Ardhi University, Dar es Salaam, Tanzania.
 Arkitekt, Ph.d. Anders Ese, Rodeo Architects, Oslo. Koordinator
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 42/17 i sitt møte 5 april og fattet
følgende vedtak i saken:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that Okello is
conferred the PhD degree by the AHO Board.

Forslag til vedtak/innstilling:

Noel Japeth Omollo Okello tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
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