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Opptak 2017
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en av skolene i sektoren som har flest søkere pr
plass. I 2017 var det 2481 søkere som ønsket seg til en av de 90 plassene vi har i på første
år, som er en økning på ca 10 % fra i fjor. Av disse hadde 915 søkere AHO som første
prioritet, en økning på ca 14 % fra 2016.
Av de som er tatt opp i 2017 er 67% kvinner og 33% menn. Det er en betydelig økning av
antall kvinner i forhold til tidligere år. Litt over 30 % av studentene er mellom 18 og 21 år.
Halvparten er mellom 21 og 25 og rundt 10 % er mellom 25 og 30 år. Resten, ca 5 %, er
over 30 år.
Over halvparten av studentene kommer fra Oslo og Akershus: (57, 5 %). Av de er ca 10 %
fra St Hanshaugen og nesten 10 % fra bydel Frogner. Det er like mange som kommer fra
Buskerud, Vestfold og Telemark tilsammen: (9,6 %) og nesten like mange som fra
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane tilsammen: (8,5 %).
Resten kommer fra Aust- og Vest-Agder: 5,3 %, Hedmark og Oppland: 6,4 % og Østfold
(4,3 %). Opptaket i år gav oss studenter fra Sør Trøndelag og Nord Trøndelag (5,4 %). I
2016 kom det ingen fra disse to fylkene. Nord for Trøndelag er ikke representert – ingen
fra Nordland eller Troms (det hadde vi i fjor). Heller ingen studenter Finnmark – som i fjor.
Det ble tatt opp 100 studenter til 4 år ved AHO i 2017. Av disse er 62 tatt opp i våre
masterprogrammer, 35 er utvekslingsstudenter og 3 er gjestestudenter. Kjønnsfordelingen
viser at 58 av disse er kvinner og 42 menn.
Det er en meget stor geografisk spredning på disse studentene som representerer 31
nasjoner. Det er flest fra Norge (16), Kina (14), Canada (7), Italia (6), Spania (5), Sverige
(5) og Frankrike (5).
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Ellers er både Australia, Bangladesh, Belgia, Chile, Danmark, Ecuador, Estland, Finland,
Frankrike, Hellas, Hong Kong, Iran, India, Jordan, Latvia, Pakistan, Polen Russland, Serbia,
Storbritannia, Nord Irland, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike representert.
AHO campus
Det ble høsten 2016 etablert en campus arbeidsgruppe ved AHO som består av
representanter fra faglig og administrativ side samt studenter. Arbeidsgruppen ledes av
rektor og er etablert for å ivaretatt en videreutvikling av skolens campus for å sikre gode
lærings- og arbeidsmiljø - samtidig som vi skal være arealeffektive.
Våre leieboere i sørfløyen flyttet ut 01.01 2017 og AHO er i prosess med Statsbygg for å
oppgradere disse arealene. Dette er en unik mulighet for skolen til å se hele campus på
en ny måte og gi bygningsmassen nytt liv. Campusprosjektet skal sikre at sørfløyen
integreres skolen på en god måte og fange opp de utfordringene veksten gir oss å finne
gode løsninger for hele skolen. Dette gir AHO også en mulighet til å tenke nytt på hvordan
vi er organisert i forhold til plassering og effektiv utnyttelse av bygningsmassen.
Arbeidsgruppen skal både ivareta byggeprosjektet og det mulige
organisasjonsutviklingsprosjektet.
Arbeidsmiljøundersøkelse 2017
Det ble høsten 2013 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved AHO og sluttrapport og
rapport for oppfølging av undersøkelsen ble fremlagt for styret våren 2014.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved AHO har lagt opp til at det skal gjennomføres en ny
arbeidsmiljø og klima undersøkelse utarbeidet spesielt for universitets- og
høgskolesektoren ved AHO i oktober / november 2017. Sluttrapport og rapport for
oppfølging av denne undersøkelsen vil bli bearbeidet og fremlagt for styret våren 2018.
Nye designplasser ved AHO
AHO har de to siste årene søkt Kunnskapsdepartementet om 20 nye studieplasser i design.
Det har vi gjort fordi det er stor etterspørsel etter designkompetanse både i privat og
offentlig sektor og Norge har for få kvalifiserte designere til å fylle arbeidslivets behov.
Det ble derfor bedt om et møte for å diskutere saken med politisk ledelse i KD. Møtet ble
avholdt 13 juni 2017 med statssekretær Bjørn Haugstad som viser stor forståelse for hva
designfaget er og hvordan design kan bidra inn mot den digitale transformasjonen Norge
står overfor.
Basert på tilbakemeldingene i møtet arbeider AHO nå med en handlingsplan for nye
studieplasser på design med milepæler frem til neste år.
AHO har en etablert og anerkjent utdanning og forskning innen feltet og vil raskt kunne
øke volum i utdanningen uten at det reduserer kvaliteten og vi har nok godt kvalifiserte
søkere til flere studieplasser.
Ny OBOS avtale
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OBOS og AHO signerte i 2013 en omfattende samarbeidsavtale om en satsning på
boligarkitektur. Avtalen ble evaluert høsten 2015 og man ble enige om å revidere noe av
innholdet – blant annet ved å avslutte gaveprofessoratet.
Det ble i den forbindelse enighet om å fortsette samarbeidet, men knytte det tettere opp
mot aktiviteter skolen har med relevans for OBOS. Avtalen ble (innenfor opprinnelig
økonomiske ramme) forlenget ut 2017 for å få erfaringer fra aktivitetene som ble knyttet
tett opp mot masterkurs og forskningsprosjekter.
Begge parter har gitt uttrykk for at de har fått stort utbytte av disse aktivitetene, som først
og fremst knyttet seg til prosjektorienterte kurs der OBOS - tomter anvendes til ulike typer
boligutvikling. Representanter fra OBOS har i denne perioden også forelest og har deltatt
på seminarer og gjennomganger av studentprosjekter.
Med dette som bakgrunn ønsket OBOS og AHO å videreføre samarbeidet og signerte i
august 2017 en ny samarbeidsavtale for tre nye år – 2018, 2019 og 2020.
I denne perioden skal samarbeidet fortsatt knyttes opp mot våre masterkurs hvor
samarbeidet skal bidra til å videreutvikle omfang og kvalitet på prosjekter og
presentasjoner. Det ligger også i avtalen at resultater av samarbeidet skal publiseres der
det er naturlig.

Forslag til vedtak:
Styret tar rektors rapport til orientering.
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Reier Møll Schoder
17/00027-38
Minutes of meeting 09082017.pdf
Minutes of meeting 21-06-2017.pdf

Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Randi Stene
14/01016-16
Oppfølging av rapport fra arbeidsgruppen- mulighetsstudie for
forpliktende sa(1)
Rapport - Mulighetsstudie-AHO-KHiO-NMH.pdf

Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

13.09.2017
Heidi Ellen Kristensen Holte
17/00486-8

Driftsregnskap AHO pr 201708
Regnskap
201708
Inntekter:
Lønnskostnader:
Arkitektur
Urbanisme
Design
FTH
Admin inkl.drift og fellestj.

Driftskostnader:
Arkitektur
Urbanisme
Design
FTH
Admin inkl.drift og fellestj.

Totale investeringer:

Resultat:

Budsjett pr. Avvik Årsbudsjett
201708
201708
2017

-123,248

-123,147

101

-181,237

69,585

69,536

-49

112,057

1,741
1,292
2,461
820
63,271

1,789
1,325
2,051
834
63,537

48
33
-409
14
266

2,299
2,187
2,990
1,153
103,429

41,233

41,954

720

68,177

1,524
714
1,035
554
37,407

1,722
1,004
1,057
600
37,571

198
290
23
46
163

3,811
1,689
2,254
1,329
59,095

1,521

1,925

404

3,300

-10,910

-9,733

1,177

2,298

Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 31.august 2017 et overskudd på 10,9
mill. kroner. Dette gir et avvik i henhold til periodisert budsjett for perioden på 1,1 mill kroner.
Avviket skyldes mindre periodiseringsavvik på instituttenes budsjetter og noe på investeringer.
Driftsinntektene er på 123 mill. kroner og er omtrent på budsjett for perioden.
Det er foretatt ordinære investeringer hittil i år for 1,5 mill kroner. Dette er investeringer i IKTutstyr og møbler/utstyr. Årets budsjett er på 3,3 mill. kroner.
Lønnskostnadene er på 69,6 mill. kroner og er omtrent på budsjett.
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Driftskostnadene er på 41,2 mill kroner, med et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner mot periodisert
budsjett og skyldes en rekke mindre avvik hos avdelingene og instituttene.
Bruk av fondsmidler/reserve
Det er per august benyttet midler til følgende tiltak bevilget fra fondet/reserven:
Fondsmidler 2017-2019

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

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

Forbruk per
31.august
2017
160 000
900 000
200 000
0
994 000
283 000
50 000
690 000
0
0
3 277 000

Statsbygg har i løpet av sommeren sluttført ombyggingen i kantinen. Stoler til både auditoriet og
grupperommene er levert i juni. Statsbygg jobber også med forslag til ombygging av
hovedinngangen, infotorg og flytting av printerrom. Vi venter på prisoverslag. Det er foreløpig
kjøpt inn møbler som er plassert i området rundt infotorget. 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 994 000. 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 endeligrapport for styret når denne foreligger.
Mulighetsstudien mellom AHO, KHiO og NMH er sluttført og rapport levert KD. Alle utgifter er
foreløpig ikke regnskapsført.
En eventuell ombygging av hovedinngangen er under planlegging, likeså flytting av
printerrommet.
Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapet per 31.august til etterretning.

13.09.2017 / Innkalling AHO AHOs styre møte

9

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

13.09.2017
Lise-Marie Korneliussen
17/00887-1

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Randi Stene
17/00876-1
Oppnevning av eksterne medlemmer til AHOs styre 010817-310721
Regler for møteordningen i styret ved AHO
Årsplan for styrets arbeid 2017-2018
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Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

13.09.2017
Randi Stene
17/00885-1
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Randi Stene
17/00467-5
Retningslinjer programutvalg
Retningslinjer FU med endringer

Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Randi Stene
17/00884-1
Bemanningsplan
Kunngjøringstekst

Vedlegg til sak

13.09.2017 / Innkalling AHO AHOs styre møte

15

Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Reier Møll Schoder
15/00618-24
Sensurskjema Christian Parreno

Christian Parreno (FTH) disputerte 23 juni for Ph.d.-graden på avhandlingen «Boredom as

Space: Episodes of Modern Architecture»

Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen,
som bestod av:
 Professor Mark Jarzombek, School of Architecture and Planning, MIT.
Førsteopponent.
 Professor Lara Schrijver, Faculty of Design Services, University of Antwerp.
Andreopponent.
 Førsteamanuensis Thomas McQuillan, Institutt for arkitektur, AHO. Tredje medlem
og koordinator.
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 87/17 i sitt møte 9
august og fattet følgende vedtak i saken:

FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that
Parreno is conferred the PhD degree by the AHO Board.

Christian Parreno tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Reier Møll Schoder
15/00644-21
Sensurskjema Barbro Eikseth

Barbro Grude Eikseth (ARK) disputerte 23 august for Ph.d.-graden på avhandlingen
«Arkitekter i emning. Profesjonsforståelser og brukerperspektiver i norsk arkitektutdanning
2009–2012»
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen,
som bestod av:
 Professor Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Førsteopponent
 Professor em. Rolf Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Andreopponent
 Professor em. Elisabeth Tostrup, AHO. Koordinator
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 96/17 i sitt møte 30
august og fattet følgende vedtak i saken:

FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that
Eikseth is conferred the PhD degree by the AHO Board.

Barbro Grude Eikseth tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

Vedlegg til sak
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

13.09.2017
Reier Møll Schoder
15/00720-20
Sensurskjema Mauricy Filho

Mauricy Alves da Motta Filho (IDE) disputerte 22 juni for Ph.d.-graden på avhandlingen

«Designing for Brand Experience. Operationalizing a Service Dominant Logic Approach to
Branding through Service Design»
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen,
som bestod av:
 Førsteamanuensis Nicholas Ind, Høyskolen Kristiania, Oslo. Førsteopponent.
 Forsker, PhD, Katarina Wetter Edman, Örebro Universitet og Landstinget Sörmland.
Andreopponent.
 Førsteamanuensis Peter Hemmersam, Institutt for urbanisme og landskap, AHO.
Tredje medlem og koordinator
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 86/17 i sitt møte 9
august og fattet følgende vedtak i saken:

FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that
Filho is conferred the PhD degree by the AHO Board.

Mauricy Alves da Motta Filho tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

Vedlegg til sak
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