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Vedtakssaker 
56/18 Revisjon av Handlingsplan 2017 - 2020 
 
Vedlegg:  
Handlingsplan 2017-2020 - revisjon til styret 2018 
Styringsparametere status 2017 
 
Vedtak  
Styret tar revisjon av handlingsplan 2017-2020 til etterretning. 

 
57/18 Revidert utviklingsavtale 
 
Vedlegg:  
Utviklingsavtale forslag til behandling i styret september 2018. 
 
Vedtak  
Styret slutter seg til det reviderte utkastet til utviklingsavtale 

mellom AHO og Kunnskapsdepartementet, med de føringer som fremkom i 

møtet.  

 

Styreleder gis fullmakt til å justere og sluttføre avtalen etter 

dialog med Kunnskapsdepartementet. 

 
58/18 Lokale lønnsforhandlinger 2018 
 
 
       
 
Vedtak  
Styret avsetter ikke egne økonomiske midler til lokale 

lønnsforhandlinger, men stiller midler til rådighet for 

forhandlinger av lønn til ledere som står utenfor de lokale 

lønnsforhandlingene innenfor rammene av oppgjøret. 

 
59/18 Kunngjøring av 2 stillinger som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur 
 
Vedlegg:  
Begrunnelse for utlysninger UL 
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur andre år 
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur tredje år 
rekrutteringsplan som presentert i styret i juni 2018 
 
Vedtak  
Styret vedtar utlysningstekster for 2 faste 100 % stillinger som 

professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur ved Institutt for 

urbanisme og landskap. 

 
60/18 Kallelse professor II - landskapsarkitektur 
 
Vedlegg:  
CV Bråthen 2018 
Kallelse professor II - Kari Anne Bråthen - begrunnelse fra instituttleder 
 
Vedtak  
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Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i 

perioden 01.10.18-30.09.22.  

 
61/18 Kallelse førsteamanuensis II - urbanisme (eksternt finansiert) 
 
Vedlegg:  
CV-akademisk-ErlingDokkHolm 
EVU Kallelse førsteamanuensis - begrunnelse fra instituttleder 
 
Vedtak  
Erling Dokk Holm tilsettes som førsteamanuensis II i 20% stilling i 

en åremålsperiode på to år fra 01.01.19. 

 
62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori 
 
Vedlegg:  
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf 
Offentlig søkerliste 
Utvidet søkerliste  
Sakkyndigrapport 
CV - Lise Amy Hansen 
 
Vedtak  
Lise Amy Hansen ansettes som førsteamanuensis i en 100 % fast 

stilling innen fagområdet Design Critique ved Institutt for design. 

Dersom hun sier nei vil stillingen lyses ut på nytt. 

 
 
 
Vedtak 
Godkjent 
Gunnar B. Kvaran, styreleder 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 64/18 Rektors rapport til styret  

 

 

    

 

AHOs tilsynsrapport – styrebehandling NOKUT 

 

AHO hadde våren 2018 tilsynsbesøk av NOKUT som gjennom en sakkyndig komite undersøkte 

AHOs systematiske kvalitetsarbeid. AHO mottok i juni 2018 den endelige rapporten fra komitéen 

hvor skolen fikk fremlagt to krav om oppretting.  

 

Disse var:  

 

 AHO må dokumentere skriftlig at høyskolen har ordninger for å systematisk kontrollere at alle 

studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift. 

 

  AHO må etablere en ordning for periodisk evalueringer av alle studietilbud, jf. krav i 

studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) 

 

AHO sendte sitt tilsvar til NOKUT 12. september og sa seg enige i komiteens konklusjoner. NOKUTs 

styre behandler den endelige sakkyndige rapporten i sitt styremøte 25. oktober.  

 

AHOs styre vil bli orientert muntlig om NOKUTs vedtak i styremøtet 31. oktober. 

 

AHOs utviklingsavtale 

 

Styreleder, rektor og direktør for organisasjon hadde 3 oktober et dialogmøte med 

Kunnskapsdepartementet (KD) knyttet til AHOs utkast til utviklingsavtale.  Formålet med møtet var å 

gjennomgå utkastet med tanke på å få en endelig avtale på plass. 

 

AHO fikk positive tilbakemeldinger på oppsett og innhold i avtalen, men ble gjort oppmerksom på 

at det er viktig at alle måleparameterne er målbare.  I etterkant dialogmøtet er det arbeidet med 

tilbakemeldingene fra KD. 

 

Endelig forslag til utviklingsavtale vil sendes KD i slutten av oktober.  Avtalen vil være en del av 

tildelingsbrevet til AHO i 2019.  Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2022.  

 

 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 

Arkivnummer 18/00808-1  

Vedlegg:  Utviklingsavtale - forslag fra AHO etter forhandling1 
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Forslag til utviklingsavtale for AHO, behandlet i styret 12.09.2018, revidert etter møte 3. oktober 
2018 

Utviklingsavtale for AHO 

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

kunnskapsutvikling, med målsetting om å være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og 

designhøgskolene. AHO har en tett forbindelse mellom undervisning, forskning og innovasjon, 

og skal være en aktiv samfunnsaktør innen skolens fagfelt. 

Utviklingsavtalen går over to strategiperioden. AHO er i siste periode av en tiårs-strategi 

(Strategi 2020), og vil i 2019 gjennomføre en prosess frem mot en ny strategi. Utviklingsavtalen 

tar opp i seg enkelte elementer fra dagens strategi, mens andre mål peker frem mot en ny 

strategi. 

 

1. Egenart: AHO skal videreutvikles som faglig spesialisert og autonom vitenskapelig 

høyskole  

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

kunnskapsutvikling. AHO vil styrke sin posisjon som en fremragende arkitektur- og 

designhøgskole gjennom aktivt å søke samarbeid der vi har mest å hente - lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. AHO skal søke å utnytte de fordelene det ligger i å være liten, tilpassingsdyktig 

og fleksibel, samtidig som AHO søker samarbeid der dette kan styrke skolens posisjon.  

Delmål 1.1 AHO skal gjennom å søke samarbeid og arbeidsdeling sikre og forsterke AHOs 

posisjon.  

Måloppnåelse vurderes gjennom gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på: 

- Gjennomført en intern gjennomgang av muligheter og behov for samarbeid innen 

undervisning, forskning, støttefunksjoner og administrative felter som munner ut i en 

handlingsplan innen utgangen av 2019. 

- Med bakgrunn i utredningen vil utviklingsavtalen revideres med konkrete målsettinger 

for å følge opp delmålet. 

 

Delmål 1.2 AHO skal styrke kvalitet på utdanning og forskning ved et systematisk 

internasjonaliseringsarbeid.  

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter og analyser av nøkkeltall: 

- Etablere en ny handlingsplan for internasjonalisering  

- Kvalitativt gode utvekslingsavtaler for alle studieprogrammer, målt gjennom 

læringsutbytte og studenttilfredshet. 

- Gjennomføre en gjennomgang av virkemiddelapparatet for å stimulere til 

utenlandsopphold, samt analyse av bruken av virkemiddelapparatet.   

 

2. Kvalitet: AHO skal levere fremragende utdanning og forskning. 
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Forslag til utviklingsavtale for AHO, behandlet i styret 12.09.2018, revidert etter møte 3. oktober 
2018 

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

fremragende utdanningskvalitet og god kvalitet på forskningen. Dette krever et kontinuerlig 

fokus på å videreutvikle utdanningsprogrammene, forskningen og egne ansatte.  

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

programdesign 

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på 

følgende punkter: 

- AHO skal sikre god programledelse ved å evaluere programutvalgenes arbeid, 

sammensetning og mandat 

- Utvikle kvalitetsindikatorer per studieprogram 

- Ekstern evaluering av læringsutbyttebeskrivelser i 2021 

 

Delmål 2.2: AHO skal sikre egne ansatte en styrket undervisning -, veilednings- og 

forskningskompetanse tilpasset AHOs pedagogikk, forskning og fagområder  

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter: 

- Etablere egen opplæring i pedagogisk basiskompetanse med vekt på AHOs pedagogikk. 

- Systematisk plan for kompetanseheving for fast vitenskapelig personale innen 2020 

- AHO skal klargjøre roller og ansvar til forskere og forskningsledelse, og legge til rette 

kompetanseheving innen prosjektledelse og forskningsmetodikk. 

-  

 

3. Relevans: AHOs utdanning og forskning skal bidra til et bærekraftig og inkluderende 

samfunn.  

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

en ikke-kommersiell aktør og bidra til å sikre kunnskapsbaserte diskusjoner.  AHOs utdanning 

og forskning utforsker områder som bærekraft, inkluderende byer, byutvikling, digitalisering, 

migrasjon og brukerorientert teknologiutvikling. Gjennom samarbeid med sentrale 

samfunnsaktører bringes aktuelle samfunnsutfordringer inn i AHOs utdanning og forskning, og 

AHOs forskning bringes ut i samfunnet. AHO skal søke samarbeid for å videreutvikle både den 

ordinære studieporteføljen og en portefølje av etter- og videreutdanning tilpasset samfunnets 

behov. Etter- og videreutdanning vil kunne bidra til vekselvirkning mellom problemstillinger 

profesjonsutøvere møter i sitt virke og AHOs kunnskapsproduksjon. 

Delmål 3.1 AHO skal i løpet av perioden etablere langsiktige forpliktende samarbeid med 

sentrale aktører i samfunnet.  

Måloppnåelse vurderes gjennom: 
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Forslag til utviklingsavtale for AHO, behandlet i styret 12.09.2018, revidert etter møte 3. oktober 
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- En kvalitativ vurdering av inngåtte samarbeidsavtaler og de konkrete resultater av 

samarbeidene i form av for eksempel nærings/offentlige phd, ekstern finansiering, 

forskningsprosjekter eller konkrete samarbeid om utdanningskurs. 

Delmål 3.2 AHO skal gjennom etter- og videreutdanning sikre livslang læring innen våre fagfelt. 

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomførte aktiviteter og analyse av måltall:  

- Utføre en undersøkelse om bransjen behov for etter- og videreutdanning innen våre 

fagfelt, og på grunnlag av denne vurdere porteføljen av etter- og 

videreutdanningsprogrammer 

- Øke aktiviteten i etter- og videreutdanningsprogrammene i planperioden, målt 

gjennom: 

o antall ferdige kandidater 

o antall aktive studenter  

o antall søkere 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 65/18 Regnskapsrapport per 30.september 

2019 

 

 

    

 
Skriv inn tekst her… 

 

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for AHO per 30.september 2018. 

 
Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 30.september 2018 et overskudd på 13,0 

mill. kroner. Dette gir et avvik i henhold til periodisert budsjett for perioden på 2,6 mill. kroner.  

 

Driftsinntektene er på 144,0 mill. kroner og er omtrent på budsjett for perioden. 

 

Det er foretatt ordinære investeringer hittil i år for 3,4 mill. kroner. Dette er investeringer i IKTutstyr 

Driftsregnskap AHO pr 201809

Regnskap Budsjett pr. Avvik Årsbudsjett

201809 201809 201809 2018

Inntekter: -144 016 -144 153 -137 -191 931

Lønnskostnader: 80 169 82 660 2 491 116 763
         Arkitektur 3 257 3 300 43 3 207

         Urbanisme 1 878 1 661 -217 2 391

         Design 3 184 3 217 33 3 324

         FTH 1 559 1 325 -234 1 895

         Admin inkl.drift og fellestj. 67 988 71 953 3 965 104 340

Driftskostnader: 47 399 49 132 1 733 73 800
         Arkitektur 1 240 1 894 654 4 549

         Urbanisme 1 038 1 058 20 1 817

         Design 530 768 238 2 118

         FTH 1 035 1 101 66 1 575

         Admin inkl.drift og fellestj. 42 857 43 855 997 63 132

Totale investeringer: 3 412 1 875 -1 537 2 500

Resultat: -13 036 -10 486 2 550 1 132

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 18/00086-7  
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og møbler/utstyr. Budsjettet for samme periode er 1,9 mill. kroner. Regnskapstallet på 3,4 mill. 

kroner inkluderer 2,3 mill. kroner brukt på inventar og utstyr i sørfløyen (se under).  

 

Lønnskostnadene for AHO totalt er på 80,2 mill. kroner og er 2,5 mill kroner under budsjett. Mye av 

avviket kan forklares med vakanser på stillinger som det av ulike årsaker har tatt lang tid å erstatte. 

 

Driftskostnadene er på 47,4 mill kroner, med et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner mot periodisert 

budsjett. Avviket skyldes en rekke mindre avvik hos avdelingene og instituttene. 

 

 

Bruk av fondsmidler/reserve 

Det er ved utgangen av september benyttet midler på følgende tiltak som har fått bevilgning: 

Fondsmilder 2017-2020 Bevilget 2017-

2019 

Forbruk 

2017 

Revidert 

bevilgning 

2018-2020 

Forbruk per 

30.september 

2018 

Mindreforbruk instituttene 1 788 000       2 214 000  

Tilpasninger, møbler og utstyr 

til kantinen 

1 300 000 200 000 500 000 150 000 

Møbler til auditoriet og 

grupperom 

          1 200 000 1 065 000    

Servicetorg               500 000 0 500 000  

Sørfløyen           4 000 000 0 4 000 000 2 336 000 

Landskapsutdanningen i 

Tromsø 

           1 000 000 909 000 1 000 000 1 102 000 

Forskningsevaluering           550 000 400 000 150 000 314 000 

Forskningsstimulering          400 000 85 000 300 000 50 000 

Mulighetsstudien AHO, KHiO, 

NMH 

       2 073 000 730 000   

Hovedinngang AHO       1 000 000  1 000 000  

Flytte printerrom, bygge nytt 

printerrom 

        500 000 310 000 150 000  

Totalt 14 311 000 3 699 000 9 814 000 3 952 000 

 

Totalt er det hittil i år brukt nærmere 4,0 mill. kroner på vedtatte tiltak. 

 

Arbeidene i kantinen er sluttført og planter og plantekasser er levert. AHO har ennå ikke mottatt den 

siste fakturaen for plantene.  

 

I sørfløyen er det kjøpt inn deler av nødvendig inventar og utstyr, og hele 2.3 mill. kroner av tiltakene 

for bruk av fondsmidlene/reserven gjelder sørfløyen. Det vil i løpet av høsten bli kjøpt inn noe mer til 

sydfløyen. 

 

Piloten for master i landskapsutdanning i Tromsø fortsetter. Det er hittil i år brukt 1,1 mill. kroner. Det 

ser nå ut som budsjettet er brukt opp, men dette er utgifter som Tromsø skal være med å dekke. 

 

Forskningsevalueringen som ble startet i 2016 er nå sluttført og de siste lønnsutgiftene og trykking 

av sluttrapport er regnskapsført. Det er totalt brukt 0,3 mill. kroner i 2018. 

 



65/18 Regnskapsrapport per 30.september 2019 - 18/00086-7 Regnskapsrapport per 30.september 2019 : Regnskapsrapport per 30.september 2019

31.10.2018 / Orienteringssaker Sak 65/18 AHO AHOs styre møte 3 

 

Det har siden økonomirapporteringen for juli påløpt 0,05 mill. kroner til tiltak for 

forskningsstimulering. 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 66/18 Orientering om statsbudsjettet 2019 

 

 

    

 
 

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 8.oktober. 
For UH-sektoren har budsjettet for 2019 en realvekst på kun 0,8 %. Økningen går hovedsakelig til 
tidligere vedtatte studieplasser og rekrutteringsstillinger og resultatbasert uttelling. Det ble ikke 
foreslått noen nye studieplasser. 
 
Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018 ble det sagt fra Kunnskapsdepartementet at en 
eventuell økonomi og finansiering av utviklingsavtalene skulle legges frem i statsbudsjettet for 
2019. Dette er nå utsatt. Departementet jobber med en mulig forenkling av systemet for mål og 
resultatstyring i sektoren. Samtidig tar departementet sikte på at alle institusjoner skal ha samme 
avtaleperiode på sine utviklingsavtaler og at de starter og slutter på samme tid. Departementet tar 
sikte på å innføre eventuelle endringer fra 2020 og vil foreløpig ikke knytte særskilt finansiering til 
utviklingsavtalene. 
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet foreslås videreføres i 2019 med 0,5%. Dette kan 
endre seg i forbindelse med budsjettforhandlingene i november/desember. Tidligere års kutt har 
vært som følger: 
 
År Kutt i % 
2015 0,5 
2016 0,7 
2017 0,8 
2018 0,7 
 
Totalt i løpet av disse årene 2015-2019 har AHO fått et kutt på til sammen 5 559 000 kroner. 
 
Basismidlene utgjør ca 70 prosent av totalbevilgning. AHO er delvis utenfor den resultatbaserte 
delen av finansieringssystemet. Dette gjelder resultatindikatorene for EU-midler, NFR-midler, 
publisering og BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet). 
 
I foreløpig budsjett for 2019 har AHO en budsjettramme på 185 352 000 kroner. Dette er en netto 
økning på 6 357 000 kroner. Den største økningen skyldes justering for pris- og lønnsøkning på 
ca 5,2millioner kroner. I tillegg får AHO en økning på 2,5 millioner kroner som følge av to nye 
rekrutteringsstillinger bevilget  i 2018 og en økning på 0,5 mill kroner knyttet til omleggingen av 
finansieringssystemet fra 2017.  
 
AHO har en reduksjon i resultatbasert uttelling på netto ca 1 mill kroner. Siden AHO er en liten 
skole med relativt få studenter vil variasjon i antall uteksaminerte kandidater, produserte 
studiepoeng og avlagte doktorgrader fra år til år gi utslag i den resultatbaserte finansieringen vår. 
Spesielt omleggingen knyttet til kandidatproduksjon. Den største reduksjonen på 3,8 mill kroner 
skyldes en stor nedgang i kandidatproduksjonen fra 2016 til 2017, og spesielt for kandidater med 
dobbelt uttelling. Kandidater med dobbel uttelling er de som har gått hele studieløpet ved AHO. I 
tillegg er det en reduksjon på utvekslingsstudenter på 0,3 mill kroner.  
 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 17/00969-4  
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Det er en økning i studiepoengproduksjonen på 1,9 mill kroner og 1,2 mill kroner på avlagte 
doktorgrader. Som følge av omleggingen av finansieringssystemet ser vi at det er behov for et 
fokus på både studiepoengproduksjonen ved AHO og ikke minst på kandidatproduksjonen. Det er 
viktig å ha oversikt og fokus på både frafall og gjennomføringstid på studiene. 
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Saksbehandler Trude Kleven 

Arkivnummer 18/00860-2  
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Til AHOs styre 

TK // oktober 2018 

 

Rekruttering til AHO i et likestilling-, minoritet og mangfoldsperspektiv 
 

Kommunikasjonssjef Trude Kleven møter i saken. 

 

AHOs styre har bedt om en egen rekrutteringsplan med et mangfolds- og likestillingsperspektiv. 

Det er naturlig å tenke at minoritetsrepresentasjon og -identifikasjon inngår som en del av 

målsetting med prosjektet. 

 

Effekten av profilering, holdningsarbeid og relasjonsbygging er en mangefasettert og 

tidkrevende prosess. Tiltakene bør også forankres i en rekrutteringsstrategi, med en 

handlingsplan for satsninger over flere år. Som et første ledd foreslås det at AHO setter ned et 

forprosjekt som kan gjennomføres høst 2018/våren 2019.  

 

AHOs rekrutteringsplan bør være forankret i en kommunikasjonsstrategi, som igjen bør være 

tett koblet til AHOs overordnede strategi. Kommunikasjon og rekruttering bør være egne tema i 

AHOs strategi for kommende periode. 

 

For å kunne legge grunnlag for ny strategi, effektive virkemidler og konkrete tiltak trenger AHO 

et større kunnskapsgrunnlag om dagens søkere og studenter. Kartlegging og analyse vil inngå i 

første del av forprosjektet. 

 

AHO har per i dag ikke budsjetter knyttet direkte til rekruttering eller kommersiell 

kommunikasjon, og alle oppgavene og aktivitetene løses internt. En rekrutteringsplan med 

større ambisjoner og ønsker om å nå nye målgrupper vil kreve en særskilt investering i 

prosjektperioden. 

 

 

AHO, en vinner i utdanningsmarkedet 

AHO er en suksesshistorie på utdanningsmarkedet målt i antall søkere per studieplass og 

konkurransen om å komme inn. Ingen læresteder i Norge har flere søkere per studieplass. De 

gode totaltallene skyldes flere heldige forhold: Sterkt merkenavn, skolestørrelsen og den 

begrensede studieporteføljen (3 attraktive profesjonsstudier). AHO har også få konkurrenter 

innenlands. AHO hevder seg også helt i toppen målt i antall søkere per studium.  

 

Kilder 

Data fra Samordnet Opptak (SO) og Opptaksrapporten gir innsikt i kjønnsfordeling, alder, 

karakterer og geografisk bakgrunn. AHO har per i dag ingen data knyttet til etnisk eller religiøs 

bakgrunn, seksuell orientering, eller andre (sensitive) opplysninger om søkerne til eller om de 

eksisterende studentene våre. Registrering av slike data er i seg selv problematisk gitt strengere 

GDPR-lovgiving. Det må gjøres og brukes med klokskap og basert på tilsvarende undersøkelser 

andre steder. En undersøkelse og kartlegging vil gi verdifull innsikt i skolens søkere og 

eksisterende studenter.  

 

AHO en skole for de få 
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AHO er ikke bare den mest attraktive studieplassen (målt i antall søkere og sammenlignet med 

konkurrentenes søkning) men har i tillegg spesielle og strenge opptakskrav. Karakterer fra 

videregående utdanning og eventuelle tilleggspoeng utgjør kun omlag 1/3 av poengsummen 

som skal til for å komme inn. Basert på innleverte hjemmeoppgaver inviteres om lag 350 søkere 

til opptaksprøver. Skåren på opptaksprøven utgjør omlag 2/3 av opptaksgrunnlaget. Et 

spørsmål som bør belyses er om det elementer ved opptaksprosessen som skaper hindringer 

og barrierer for enkelte søkergrupper. 

 

Har AHO de søkerne skolen ønsker seg? 

Studiene på AHO skal gjøre studenter og kandidater i stand til å virkeliggjøre sine talenter, og 

sin individuelle kreative og faglige styrke. Det er dermed helt i tråd med AHOs 

utdanningsambisjoner og læringsmål å sikre en divers og sammensatt studentgruppe. 

 

Spørsmålet er om AHO når fram til de søkerne skolen ønsker, og om det er systematiske 

skjevheter i rekrutteringsgrunnlaget. Hva skal til for å nå bredere ut, geografisk og sosio-grafisk. 

Hvordan møter AHO individuelle og samfunnsmessige behov for å sikre en bred og 

representativ studentmasse, som igjen vil sørge for en divers og mangfoldig rekruttering til 

bransjene studentene skal ut i, og samfunnsoppgavene de i sin tur skal løse? 

 

Et annet spørsmål som bør belyses er hvordan AHO møter mangfoldsperspektivet i 

utdanningsløpet, faglig, pedagogisk og gjennom lærere-team preget av individuelt mangfold 

og pedagogisk kompetanse: Hva det betyr å møte diversitet og mangfold personlig og faglig?  

 

Felles utdanningsprofiler – felles utfordringer 

Et tettere samarbeid eller benchmark med tilsvarende studier ved andre institusjoner (for 

eksempel gjennom profesjonsrådene) vil kunne gi verdifull innsikt, og gi et 

sammenligningsgrunnlag for skår på ulike parametere. De ulike studiestedene kunne ha mye å 

hente gjennom målrettede fellestiltak for å løfte rekruttering av grupper institusjonene i større 

grad ønsker å nå fram til.   

 

 

Forprosjekt 2018/2019 

 

 

Høsten 2018 

 Kartlegging og analyse av eksisterende søkere og studenter. 

 Sammenligne med tilsvarende studier ved andre institusjoner 

 Sette ned arbeidsgruppe  

 Engasjere en prosjektkoordinator 

Våren 2019 

 

 Identifisere mulige samarbeidspartnere 

 Kartlegge strategi og tiltak ved sammenlignbare institusjoner 

 Se på rekruttering til kunstfagene spesifikt. Samarbeid med KHiO, NMH andre 

 Oppfølging vis-a-vis ny strategi for AHO  

 Prøve ut enkelte tiltak i studentrekrutteringen 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 68/18 Orientering om AHOs arbeid med 

personvern (GDPR) 

 

 

    

 
 
AHO inngikk i sommer avtale med Habberstad A/S om personverntjenester. Avtalen innebærer at en dedikert 
konsulent hos Habberstad ivaretar personvernombudets oppgaver på vegne av AHO. Innbakt i avtalen er også en 
oppstartrapport, samt kvartalsvise statusrapporteringer. Norges musikkhøyskole har inngått en likelydende avtale 
med Habberstad og målet er å samordne arbeidet til beste for begge institusjoner. 
 
Oppstartrapporten fungerer som en overordnet revisjon for arbeidet med implementering av 
personvernlovgivningen GDPR. Rapporten viser at AHO er godt i gang med arbeidet, men at det er behov for et 
systematisk arbeid med kompetanseheving og rutiner. Med bakgrunn i rapporten er det laget en handlingsplan 
for arbeidet.  
 
Arbeidet med personvern er et langsiktig arbeid, og det er behov for et systematisk arbeid for å sikre en god 
etterlevelse av personvernforordningen.  I henhold til handlingsplanen skal det legges rutiner, kartlegginger og 
opplæring i løpet av det nærmeste året. De grove trekkene for arbeidet kommer frem av fremdriftsplanen som 
ligger ved sakspapirene. 
 
GDPR skal implementeres i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet, og etter råd fra personvernombud vil 
større ansvar ligge på de administrative lederne med ansvar for AHOs systemer og behandlinger. 
 
Det er i tillegg behov for å klargjøre forholdet mellom NSD som er sektorens personvernombud for forskning og 
personvernombudet. 
 
Fokus i denne fasen er å oppdatere styrende dokumenter i informasjonssikkerhetssystemet, utarbeide veiledere 
for ansatte og kartlegge behandlinger. 
 
 
 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00788-3  

Vedlegg:  Fremdriftsplan Personvern 

Rapport fra oppstartsmøte med AHO 24. august v 1.1 
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Orienteringssaker AHOs styremøte 

Sak 68/18 Referatsaker  

 

 

    

 

Vedlagt  
1. Referat fra forskningsutvalgets møte 28.08.2018 og september 2018 

 
2. Referat fra undervisningsutvalgets møte 4. juni 2018 og 3. september 2018 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 18/00195-5  

Vedlegg:  Sak 88-18 - Minutes of meeting 29-08-2018.pdf 

Sak 88-18 - Minutes from circulaction cases September.pdf 

Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018  

Referat fra undervisningsutvalget møte 3. september 2018 



69/18 Referatsaker  - 18/00195-5 Referatsaker  : Sak 88-18 - Minutes of meeting 29-08-2018.pdf

1 
 

1 

 

     

Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

29 August 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board room 

  Present: Thomas McQuillan, Mari Hvattum, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, Brita Nøstvik, Jonny Aspen,  

Tim Anstey (case 85/18) 

Notice of absence:  : Marianne Støren Berg 

   Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Brita Nøstvik  

   Copy: Randi Stene 
 

 

 

NR AGENDA                                       
  
73/18 Approval of agenda  

  
The agenda for the meeting was approved, with corrections to suggested resolution texts in cases 
79/18 and 80/18, where “co-supervisor” had mistakenly been written in place of “reader”. 
 
Potential partiality in cases on the agenda: 
Jonny Aspen is partial in case 81/18 
Thomas McQuillan partial in case 82/18 
It was not deemed necessary for either to leave the room during deliberations. 
 
 

74/18 
 

Approval of minutes  
 
Minutes from the meeting 09.08.2018 were approved. 
 
 
 
RESOLUTION CASES 

75/18 Appointment of reader for Etienne Gernez 
Supervisor Kjetil Nordby has applied FU to appoint Margareta Lutzhoft as reader for PhD 
candidate Etienne Gernez  
 
Resolution:  
FU appoints Margareta Lutzhoft as reader for Etienne Gernez   
 
 

76/18 Reader report Mathilde Simonsen Dahl 
Erik Rudeng has submitted his reader report assessing Mathilde Simonsen Dahls PhD thesis. 
Simonsen Dahl has responded to the report in collaboration with her supervisor Mari Lending.  
 
Resolution:  
FU takes cognizance of the reader report from Rudeng and the response from Simonsen Dahl.  
 
 

77/18 Appointment of adjudication committee for Kjerstin Uhre  
 
Supervisor Andrew Morrison has applied to FU for appointment of an adjudication committee to 
assess Kjerstin Uhre’s PhD thesis. The preliminary submission date is 15 September. The suggested 
committee members are the following:   
 
- Prof Emeritus, PhD, Michael Jones, NTNU 
- Associate Dean, Associate Professor Katrina Simon, PhD, RMIT University 
- Associated professor Even Smith Wergeland, FTH, AHO (coordinator).  
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Resolution: 
FU appoints the suggested adjudication committee to assess Kjersti Uhre’s PhD thesis.  
 

 
78/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appointment of Co-supervisor for Fredrik Schønheyder  
Supervisor Kjetil Nordby has applied FU to appoint Sigrun Lurås as co-supervisor for PhD 
candidate Fredrik Schønheyder.  
 
Resolution:  
FU appoints Sigrun Lurås as co-supervisor for Fredrik Schønheyder. 

79/18 Appointment of reader for Fredrik Schønheyder  
Supervisor Kjetil Nordby has applied to FU for appointment of Ole Smørdal as reader for Fredrik 
Schønheyder.  
 
Resolution:  
FU appoints Ole Smørdal as reader for Fredrik Schønheyder.  
 
 

80/18 Appointment of reader for William Kempton  
Supervisor Steinar Killi has applied to FU for appointment of Ole Smørdal as reader for William 
Kempton 
 
Resolution:  
FU appoints Ole Smørdal as reader for William Kempton. 
  
 

81/18 Appointment of co-supervisor Sverre Bjerkeset 
Supervisor Jonny Aspen has applied to FU for appointment of Setha M. Low as co-supervisor for 
PhD candidate Sverre Bjerkeset.  
 
Resolution: 
FU appoint Setha M. Low as co-supervisor for Sverre Bjerkeset. 
 
 

82/18 Appointment of supervisors for new PhD students at AHO  
 
FU need to appoint main supervisors for the new PhD students enrolled in the AHO PhD 
Programme 01.09.2018. The suggestions are supported by the heads of institutes, and 
confirmed with the individual supervisor. 
 
Resolution:  
FU appoints the following supervisors for the new PhD students starting at AHO 01.09.2018 
Maria Rusak (ARK) – Main supervisor Thomas McQuillan  
Joe Crowdy (FTH) – Main Supervisor Victor Plahte Tschudi  
Hannes Zander (UL) – Main Supervisor Karl Otto Ellefsen  
Jomy Joseph (IDE) – Main supervisor Håkan Edeholt  
Kai Reaver (IDE/UL) – Main supervisors Einar Sneve Martinussen and Jonny Aspen 
 
 
 
ORIENTATION CASES  

83/18 Redelighetsutvalg – Oppdatering 
Forskningsadministrasjonen ga FU en oppdatering rundt opprettelsen av redelighetsutvalg ved 
AHO. 
 
AHO vil delta i et felles redelighetsutvalg i samarbeid med NMH, KHiO og MF. Utkast til mandat 
og avtale legges til grunn for opprettelsen av utvalget. Rektor oppnevner AHOs representant og 
vararepresentant. 
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84/18 
 

Nominering av tidsskrifter 2018 
Prosessen rundt nominering av tidsskrifter til nivå 2 i 2018 ble drøftet. Tidligere biblioteksjef Sidsel 
Moum satt i et UHR-utvalg, der AHOs arkitekter/landskapsarkitekter var representert ved Peter 
Hemmersam og designere ved Andrew Morrison. Det er uklart om utvalget fortsatt er aktivt. 
Fungerende biblioteksjef Lise Kjærstad kontaktes om saken, og bes følge opp. Instituttledere bør 
få mulighet til å foreslå endringer. 
 
 

33/18 
(Case 
number from 
previous 
meetings) 
 

Update: Strategic FU budget 
The head of FU updated FU on the future process around the strategic FU budget after the 
discussion in the leader group. A template website with all relevant information about the 
application process was also presented. It was agreed that the process should begin, and the 
website be published.  
 
  

 
 
39/18 
(Case 
number from 
previous 
meetings) 
 

DISCUSSION CASES  
The PhD Programme – Organization and structure – Seminar  
In case 39/18, about the PhD Programme and the resource situation, FU decided on the 
following: 
 
FU takes cognizance of the casefiles and will take the initiative to arrange a Fall seminar 
on the organization and resourcing of the PhD programme. 
  
It was agreed that a seminar might not be the best possible approach to facilitating a 
progress plan on the organization and resourcing of the programme. An alternative 
approach would be for the PhD Programme Committee to pose a request to the Leader 
group (Ledergruppen) for their input to this progress plan, based on background material 
from the Research administration. FU should then be able to pass a resolution on the 
basis of this in the next meeting (19th September). 
  
 

 
85/18 
 

 
PhD positions 2019 – Discussion on process  
The process on PhD position recruitment, themes and institute distribution needs revision 
for the 2019 intake, on the basis of AHO’s upcoming discussions on Research Strategies.   
Designing the process needs attention, time and involvement across the school. It was 
decided to organize a 2-hour meeting dedicated to this subject, inviting institute leaders, 
center leaders and all researchers. Information will be sent out in advance of the 
meeting, requiring the participants to prepare for discussions on the terms of a set of 
given criteria. A result of this meeting should be a proposal text for FUs October meeting 
(17th October), which implies that the meeting must be held during the first week of 
October, and information sent out by mid-September. Discussion criteria to be decided 
by Head of FU on the basis of issues raised during case 85/18. 
 
 
 

   

 
               Thomas McQuillan    Brita Nøstvik   
               Head of FU     Secretary  
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Circulation cases for the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

 

 

86/18 Appointment of reader for Helge Tor Kristiansen 
Supervisor Birger Sevaldson have applied FU to appoint Monika Hestad as reader for PhD candidate 
Helge Tor Kristiansen.  
 
Attachment:  
Application from Sevaldson/Kristiansen  
CV Hestad  
Abstract Kristiansen 
 
Resolution:  
FU appoint Monika Hestad as reader for Helge Tor Kristiansen   
 

39/18 The PhD Programme – Organization and structure  
Last meeting (29-08-2018) FU came to the following conclusion:  
 
It was agreed that a seminar might not be the best possible approach to facilitating a progress plan on 
the organization and resourcing of the programme. An alternative approach would be for the PhD 
Programme Committee to pose a request to the Leader group (Ledergruppen) for their input to this 
progress plan, based on background material from the Research administration. FU should then be able 
to pass a resolution on the basis of this in the next meeting (19th September). 
 
The PhD Programme dicssused the resolution and prepared a request to the leader group regarding 
organization of the programme. FU is asked to support this and forward it to the leader group.  
 
Attachments: 
Note from the PhD Programme committee with attachments.  
 
Resolution:  
FU supports the requests from the PhD Programme committee and ask that it be forwarded to rector’s 
leader group.  
 

  

 
               Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary  



69/18 Referatsaker  - 18/00195-5 Referatsaker  : Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018

Møte undervisningsutvalget Mandag 4.juni 9-16 

  

 

Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

Sak 13/2018 NOKUT-oppsummering 
Erik og Ulrika orienterer om hvordan skolen og UU skal følge opp NOKUT-besøket 
Rapporten er positiv men noen punkter må utbedres. Noen av punktene som ble nevnt som 
berører:  
• Produsere og gjøre tilgjengelig en helhetlig oversikt over vårt kvalitetssikringssystem 

(nettside) 
• Gjøre vårt kvalitetsarbeid mer operativt og synlig (årshjul, nettside) 
• Identifisere uklarheter i mandat og ansvar (UU, PU, instituttledere+) 
• Mer systematisk kvalitetsarbeid, oppfølging og rapportering (styret-rektor-UU/FU-PU).  
• Etablere tillitsperson-ordning på hele skolen 
• Etablere bedre varslingsrutiner for studentene (nett, ansvarsforhold, prosess) 
• Utvikle en mer konsistent “velkomst-pakke” til nye studenter (rettigheter, plikter, info) 
• Etablere et alumni-nettverk. Diskutere hvilken rolle dette skal ha på skolen 
• Pedagogisk opplæring 
• Kollegaveiledning, utvikle dette mer systematisk 
• Progresjonsoppfølging av studenter (“stafettpinne”-ordning)  
• Priser: diskutere hvilken rolle AHO awards skal ha i vårt kvalitetsarbeid 
Utdanning og digitalisering 
  

 

VEDTAKSSAKER 
 

Sak 14/2018 progresjonsoppfølging  
Diskusjon: Undervisningsutvalget besluttet i møtet 19.mars 2018 å avvikle ordningen med 
portofoliovurdering i 10 semester, med virkning fra høsten 2018. For å kompensere for dette må 
vi utrede tiltak for å sikre bedre progresjonsoppfølging mellom masterkursene i den hensikt å øke 
kompetansen og kvaliteten på studentenes arbeid, samt bedre hjelpe de som sliter. 
Saksforberedelse: PU, SAHO og instituttlederne forbereder.  
Tiltak som ble diakutert 

 Skriftlig tilbakemelding. Gjeninnføre praksisen med skriftlig tilbakemelding til studentene 
etter endt masterkurs 
 

 Egenevaluering. Innføre en praksis der studentene selv gjør en egenevaluering av kurset 
og veien videre på skolen 
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 Bevisstgjøre studentene om portofolioen rolle og betydning: ved at den bygges inn i 
læringsutbyttet for grunnundervisningen, og ved mer aktiv bruk av den ved kursoppstart 
på masternivå 
 

 gjøre portofolioen bedre tilgjengelig for lærere, ved bruk av digital portofolio eller 
personlig nettside.  

 

 Systematisere overlevering av informasjon mellom kurs, ved at studieadministrasjonen 
sender en «pakke» til lærerne ved oppstart som inneholder den skriftlige 
tilbakemeldingen, studentenes egenevaluering, en oversikt over hvilke kurs studentene 
har tatt, om de har strøket/anket, og en link til studentenes digitale portofolio/nettside. 
 

 I grunnundervisningen innfører man en lignende praksis, og bør kompletteres med 
obligatoriske overleveringsmøter etter hvert år der man går gjennom alle studentene 
 

 Bedre informasjon om masterundervisningens organisering og innhold, på 
kurspresentasjonen og på web: mer grunnleggende informasjon om masterløpet på AHO, 
hvilke valg har man, hvordan kursopptaket foregår, hvordan man prioriteres, 
sammenhengen mellom faggrupper og kurs, ordningen med prediplom og diplom 

 
 
 
 
Innspill fra design: 
 
Ønsker en studentoversikt fra studieadministrasjonen som gir en oversikt over hvilke kurs  som er 
bestått samt hvilken bakgrunn hver  studentene har for å kunne sikre riktig form for oppfølging. 
Denne oversikten skal også kunne benyttes som underlag av prediplom.I grunnundervisningen får 
hver enkelt student en samtale  samt en skriftlig tilbakemelding fra lærerne. Studentene lager en 
bok i 1. år hvor de beskriver hva de har lært og hvilke metoder som er benyttet. 
 
Innspill fra arkitektur: 
 
Alt kan og bør ikke skriftlig gjøres da dette kan ta bort evalueringsformen vi har. Skeptisk til 
egenevaluering, da studentene allerede presenterer sine arbeider. Positive til at man skal jobbe 
med portefolioen. Dette har også neste lærerteam glede  av å se på. Ikke alltid bra at en 
evaluering følger en student da de utvikles ulikt og modning skjer ulikt blant studentene. 
Positive til systematisk oppsummering vedrørende studentene. 
 
Innspill fra landskap: 
 
Viktig å skille mellom den portefolioen de skal selge seg inn på i arbeidslivet og på og den som 
beskriver hva de har lært. 
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Forslagene i saken har ikke med at vi faktisk har samtaler med studentene. I dag Viktig å skille 
mellom de studenter som har problemer av noe slag og de som ikke har dette. De som er 
generelt svake. Landskap har kontinuerlig samtaler om enkelt studenter. 
Progresjon må også ivareta oppholdstillatelsene til de internasjonale studentene. 
 
Innspill fra studentene: 
Egenevaluering = portefolio 
Portefolio dokumentet bør utvikles slik at all dokumentasjon ligger på ett sted. 
 
Erik : 
Vi diskuterer 3 nivåer: 
Teknisk progresjon 
Faglig progresjon 
Hva trenger neste lærer team å vite. 
 
Diskusjon: 
Det bør foreligge en  teknisk progresjonsoversikt. 
Samtaler med studentene må styrkes. Viktig at man som lærer vet hva de ulike studentene 
strever med. 
Hvert masterkurs bør begynne med en samtale med studenten hvor faglig status fastsettes. 
 
Husk at LUB er førende for den progresjons oppfølging som foretas. 
 
Forslag om at det kan iverksettes en egen workshop hvor man ser på de ulike programmene 
progresjonsoppfølger. 
 
Oppsummering og oppfølging: 

1. Vi skal ikke innføre obligatorisk skriftlig tilbakemelding til studentene etter endt kurs. 
 

2. Egenevaluering utgår. Portefolio er å regne som egenevaluering. 
 

3. Det bør opprettes et digitalt arkiv hvor studentenes arbeid lagres. Dette bør utredes slik 
at dette evt kan være programspesifikt 

 
4. Det innføres obligatorisk gjennomgang av portefolioen ved semesterstart gjennom hele 

studiet. Informasjon sendes ut om dette før oppstart høsten 2018. 
 

5. Progresjonsskjema (ref 1 klasse arkitektur) innføres ikke ,men kan benyttes hvis ønskelig. 
 

6. Studieadministrasjonen lager et progresjonsark uten sensitiv informasjon 
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Sak 15/2018 Oppnevning av vara for medlemmer i programutvalgene 
Diskusjon: Gjennomgang av forslagene fra PU 
Saksforberedelse: PU kommer med forslag til varaer   
 
Forslag til vedtak: 
Foreslåtte varamedlemmer vedtas for PU Arkitektur 

- Peter Hemmersam vara for Gro Bonesmo 
- Siri Moseng vara for Anna Røtnes 
- Tine Heggeli  vara for Marius Nygaard 

 
Mangler navn på vara for PU Landskap og PU design 
 

LUNCH (12-13) 
Vi brukte en del av lunchen til å se på AHO Works, med gjennomgang av enkelte kurs.  
 

Sak 16/2018 Godkjenning av skoleoppgave  
Diskusjon: gjennomgang av forslag presentert av opptakskomiteen 
Saksforberedelse: opptakskomiteen 
Erik forlater møtet siden en nær slektning er søker.  
Forslag til vedtak: skoleoppgaven godkjennes 
 

DISKUSJONSSAKER 
 

Sak 17/2018 Semesterevaluering  
Forslag om evalueringsformer 
Diskusjon: Gjennomgang av semesterevaluering høsten 2017. Vurdering av konkrete tiltak. UU 
skal også diskutere utformingen av selve undersøkelsen og foreslå en plan for mulige 
forbedringer.   
Mål: kvalitetssikre kurs. Sørge for en mer treffsikre evalueringsform 
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen sender ut semesterevalueringene på forhånd. PU 
behandler evalueringene på forhånd og gir sin uttalelse.  
 

Forslag til vedtak:  

Denne saken utsettes til september.  
 

Sak 18/2018 Diplomgjennomføring  

Diskusjon: Oppfølging møte 5.februar 2018 der diplomordningen ble diskutert. Saker som skal 
diskuteres er:  

- Bør sensorgruppen på diplom inneholde en intern sensor i tillegg til de eksterne.  
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- Oppsummeringer fra andre sammenlignbare skoler, tilsier at vår modell med eksterne 

sensorer fungerer godt. Vi tar opp denne diskusjonen i høst med et underlag som viser 
hvordan dette løses på andre institusjoner 

- Bør det settes et nivå for hvor mange veiledningstimer hver enkelt student skal ha.  
- Jobbe frem en mal på dette. Det legges frem et forslag på neste UU møte vedrørende 

antall timer veiledning. Det foreslås 5 timer+ 2 gjennomganger. 
- Hvordan regnes diplomveiledning som en del av undervisningen  
- Vurdere rutinene vi har i forhold til revisjon av program, trekkfrist, innlevert material etc. 
- Gjennomganger i forkant av diplomen bør anbefales 
- Ankeprosess. Ved stryk. Skal man få fortsette på det samme prosjektet og «konte» på 

dette. Mot dagens praksis hvor man må begynne helt pånytt. 
- Hva skjer hvis du trekker deg. Må sees i sammenheng med rutiner knyttet til stryk. 
- Kriterier rettet mot sensorne skal revideres. 
- Arbeidsgruppe ser på kriterier, innlevert materiale. Hva skal leveres inn, se også 

prosedyrer 
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen forbereder statistikk over gjennomførte diplomer de 
siste fem årene. Diplomsensorrapportene sende ut til UU-medlemmer i god tid før møtet.  
 
Forslag til vedtak:  

Denne saken  utsettes til høsten . Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se dette. 
 

Sak 19/2018 AHO Awards 

Diskusjon: I vårt arbeidet med NOKUT-tilsynet ble AHO Awards trukket inn som en del av 
kvalitetsarbeidet. I intervjurunden stilte NOKUT spørsmål om vi hadde for mange priser, i hvilken 
grad de påvirket læringsutbyttet og om de satte studentene under unødig press. AHO skal 
utforme en mer helhetlig strategi for priser, og muligens se det i sammenheng med nærmere 
samarbeid med eksterne aktører. UU skal vurdere i hvilken grad prisene er en del av vårt 
kvalitetsarbeid.  
Mål: avklare rollen prisene skal ha for vårt kvalitetsarbeid.  
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen lager en oversikt over de type prisene som har vært 
gitt ut de siste fem årene.  
 
Forslag til vedtak:  
Denne saken utsettes til UU møte høsten 2018 
 

Sak 19/2018 Årskalender og handlingsplan 2018/2019 
 
Forslag til vedtak: 
Denne saken utsettes til neste UU møte i september 2018 
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Referat fra møte i Undervisningsutvalget mandag 3.september 2018 
 
Til stede: Erik Fenstad Langdalen, Ulrika Herlofsen,  Ole Gustavsen, Rachel Troye, Steinar Killi, 
Beate Hølmebakk, Lisbeth Funck, Anna Røtnes, Marianne Skjulhaug, Marius Nygaard, Ida 
Margrethe Sørensen ( stud. Rep. Design) 
Frafall: studentrepresentanter fra arkitektur og landskapsarkitektur (Juel Daniel Foss og Ingrid 
Petersen Dale) 
 

Gjennomgang av referat fra UU møte 4.juni 2018 
Det er et ønske fra UUs medlemmer om at referatene må bli mer presise. Referatet fra UU 4. 
juni vedtas 

 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 20/2018 handlingsplan 2018-19, strategi 2020-202? 
Erik orienterte om arbeidet som har foregått i ledergruppen vedrørende revidering av 
handlingsplan for 2018-2020. Den reviderte planen skal legge frem for styret i møtet 12. 
september 2018. Handlingsplanen, som i sin helhet lå som saksdokument til denne orienteringen, 
innehar mange punkter som faller inn under UU sitt ansvarsområde. Nedenfor er et utdrag fra 
den reviderte handlingsplanen over punkter som UU skal arbeide med i perioden fremover. 
Punktene er ikke systematisert etter tema og heller ikke satt inn i en prioritert rekkefølge: 
 
HANDLINGSPLAN AHO 2018 -2020 

1. Evaluering av programutvalg: Sammensetning, organisatorisk forankring og mandat. 
2. Revidere overordnede læringsutbyttebeskrivelser og etablere læringsutbyttebeskrivelse 

for alle kurs, og for Ph.d-programmet. 
3. Utrede forhold mellom studiokurs og fordypningskurs. 
4. Progresjonsoppfølging av studenter. Klarere kriterier for ikke bestått og bedre rådgivning. 

Se på løypealternativer for studieprogrammene 
5. Systematisk kvalitetssikring og evalueringer av undervisning, diplom og sensur som 

inkluderer studentevaluering, lærerevaluering og ekstern evaluering 
6. Evaluere vurderingskriterier for opptak og ordning med delt skoleprøve 
7. Etablere bedre systematikk for arbeid med bred studentrekruttering med fokus på 

mangfold; analyse, prioritert handlingsplan og gjennomføring. Kvalitetssikre det 
fysisktekniske opptaket 

8. Systematisk gjennomgang av alle utvekslingsavtaler – oppfølging av tilbakemeldinger på 
avtalene 

9. Etablere undervisningstilbud for pedagogisk kompetanse – heve pedagogisk kompetanse 
for egne ansatte 

10. Etablere system for evalueringer med faste intervaller, og etablere et bedre 
tilbakemeldingssystem etter gjennomført evalueringer. Endre kvalitetsparameter i 
kvalitetsrapport med tilhørende analyser, og utarbeide programrapporter. 
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11. Utarbeide et formelt kvalitetssystem som samler og beskriver institusjonens ulike kvalitets 

elementer . 
12. Dimensjonering av studieportefølje. Kartlegge og konsekvens utrede økning av antall 

studieplasser på DES og LAN 
13. Vurdere ny læringsplattform. 
14. digitalisere opptaksprosessen. Dato: Bør fungere fra opptak våren 2019. Eier: studieadm, 

opptakskomiteen, IT 
15. utrede e-learning (feks Lynda). Dato: utreder høsten 18. Eier: UU, IT-avdeling 

 
 
I tillegg til disse handlingspunkter har NOKUTs tilsynsrapport gitt oss både en del pålegg, samt en 
del råd i forhold til områder de mener er nyttig og nødvendig at AHO arbeider med fremover.  
 

1. Produsere og gjøre tilgjengelig en helhetlig oversikt over vårt kvalitetssikringssystem 
(nettside) 

2. Gjøre vårt kvalitetsarbeid mer operativt og synlig (årshjul, nettside) 
3. Identifisere uklarheter i mandat og ansvar (UU, PU, instituttledere+) 
4. Etablere et alumni-nettverk. Diskutere hvilken rolle dette skal ha på skolen 
5. Pedagogisk opplæring 
6. Kollegaveiledning, utvikle dette mer systematisk 
7. Progresjonsoppfølging av studenter  
8. Priser: diskutere hvilken rolle AHO awards skal ha i vårt kvalitetsarbeid 
9. Utdanning og digitalisering 

 
Det er i tillegg til både handlingspunkter og NOKUT utarbeidet en oversikt over fokusområder og 
oppgaver som UU har diskutert men ikke sluttført. Det kom også innspill på UU-møtet: 
 

1. progresjonsoppfølging av studenter (sluttføre diskusjonen). Klarere kriterier for ikke 
bestått og bedre rådgivning. Vurdere løypealternativer for studieprogramet for arkitektur 
(PU behandler først).  

2. Diplomgjennomføring (sluttføre diskusjon) 
3. pre-diplomkurs, organisering og ansvar (PU arkitektur) 
4. Systematisk kvalitetssikring og evalueringer av undervisning, diplom og sensur som 

inkluderer studentevaluering, lærerevaluering og ekstern evaluering 
5. Revidere overordnede læringsutbyttebeskrivelser og etablere læringsutbyttebeskrivelse 

for alle kurs, og for Ph.d-programmet. 
6. Dimensjonering av studieportefølje, muligheter og konsekvenser. IDE + landskap + 

interiør + landskapsplanlegging 
7. Systematisk gjennomgang av alle utvekslingsavtaler 
8. Digitaliseringsrapport 
9. Alumni-nettverk. Diskutere hvilken rolle dette skal ha på skolen 
10. Pedagogisk opplæring, hvordan skal UU styre dette arbeidet 
11. Kollegaveiledning, utvikle dette mer systematisk 
12. Priser: diskutere hvilken rolle AHO awards skal ha i vårt kvalitetsarbeid 
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13. Evaluere programutvalg (sommer-høst 2019) 
14. utrede e-learning 
15. Diskutere utviklingen av etter- og videreutdanningen på AHO 
16. Kriterier for opptak på masterkurs 

 
 
Oppfølging til neste møte: 
Disse tre oversiktene må nå bearbeides og tematiseres slik at de kan settes inn i UU sitt årshjul. 
Fagadministrasjonen vil til neste UU møte legge frem en helhetlig oversikt med forslag til 
prioriteringer. 
 

Sak 21/2018 Studieplans arbeidet høst 2018 
Erik og Ulrika orienterte om arbeidet i høst. UU vedtok våren 2018 studieplanene for 5,5 årig 
master i arkitektur, 5 årig master i design, 2 årig master i design og 2 årig internasjonal master i 
landskapsarkitektur. Disse planene legger grunnlaget for studieplanen for våren 2019. 
Studieadministrasjonen påbegynner arbeidet med å legge inn og etablere vårens kurs i Emweb. 
Mest mulig av de allerede godkjente emneplanene beholdes. 
 
Revideringer: eventuelle revideringer i forhold til de vedtatte studieplanene legges frem i UU 
22.oktober 2018. UU ønsker at kursbeskrivelsene i fremtiden utformes med en fast 
læringsutbyttedel som kan gjelde over flere år (hvis mulig), slik at det læringsutbyttet på 
masternivå blir mer forutsigbart og synlig, og slik at innleggingen i Emweb blir enklere. 
Studieadministrasjonen sender ut informasjon om dette.  
 
UU ønsker også at det bør sendes ut forhåndsinformasjon om studiemodellen til studentene og 
at kurspresentasjonen inneholder en generell del med informasjon om studiemodellen, ulike 
«løyper» kriterier for fordeling av studenter etc. UU ønsker også at alle lærere setter av et 
tidspunkt etter kurspresentasjonen for oppfølgingsspørsmål til studentene. Beskjed om dette 
sendes ut av studieadministrasjonen.  
 
Programutvalgets oppgaver:  

 Kvalitetssikre studieplaner i forhold til forkunnskapskrav og progresjon 

 Foreslå endringer i allerede vedtatt curriculum 

 Gjennomgå endringsforslag med instituttledere 

 PU arkitektur gjennomgår studiemodell og arbeider med å vurdere fordypningsmuligheter 
for masterprogrammet 

 
Oppfølging til neste møte: 
Det skal i tillegg til revideringsforslag for eksisterende studieplaner. Studieadministrasjonen + 
viserektor forbereder et opplegg for kurspresentasjonen på UU-møtet 22.oktober. 
 

Sak 22/2018 Etiske retningslinjer på AHO 
Orientering og høring vedrørende utsendt forslag til nye etiske retningslinjer 
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Randi Stene, direktør organisasjon redegjør for det arbeid som er gjort i forhold til de etiske 
retningslinjene på skolen. De etiske retningslinjene må i høst være grunnlag for diskusjoner på 
instituttmøtene. De etiske retningslinjene er ikke detaljerte nok, men må konkretiseres og 
utdypes.  
 
SAHO har hatt de etiske retningslinjene på høring og må også bidra inn i diskusjoner, slik at det 
foreligger en felles forståelse av våre etiske retningslinjer.  
 
Sak 23/2018 Pedagogisk opplæring, rapport  
 

Randi Stene orienterer om arbeidet med pedagogisk opplæring. Det er nå laget en rapport som 
foreslår og konkluderer med både formål med den pedagogiske opplæringen, samt foreslår 
konkrete tiltak. Man planlegger oppstart av programmet «pedagogisk basis kompetanse» i løpet 
av 2019. Hvordan opplæringen skal legges opp er ennå ikke helt klarlagt, men Stene vil informere 
UU om det mer konkrete opplegget så snart dette er på plass. UU har ikke hovedansvar for dette 
arbeidet, med vil følge opp dette arbeidet fremover.  
 

VEDTAKSSAKER 
 

Sak 24/2018 Studieplaner for EVU 
Gjennomgang og godkjenning av studieplan for videreutdanningsmaster i Arkitekturvern 
Gjennomgang og godkjenning av studieplan for videreutdanningsmaster i Urbanisme 
 
Lisbeth Harboe redegjorde for saken.  
 
Vedtak :  
Studieplan for videreutdanningsmaster i arkitekturvern godkjennes 
Studieplan for videreutdanningsmaster i urbanisme godkjennes. 
 

DISKUSJONSSAKER 
 

Sak 25/2018 Semesterevaluering (Oppfølging fra UU juni 2018) 
Semesterevaluering for våren 2018 sendes ut som tidligere. Den skal sendes både til UU, 
instituttledere samt lærere på de enkeltkurs som undersøkelsen omfatter. Det er svært dårlig 
svarprosent.  
 
Det er enighet i UU om at dagens semesterevalueringsform har gått ut på dato. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående av Erik, Steinar og Ulrika som skal se på ulike alternative 
evalueringsformer som kan erstatte dagens elektroniske spørreskjema. Gruppens forslag legges 
frem for UU i løpet av høsten.  
 
I tillegg til arbeidet som nå settes i gang for å etablere en ny evalueringsordning, har UU igangsatt 
en tillitsvalgt-ordning der det utpekes representanter fra hvert studiokurs. Det er et sterkt ønske 
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fra SAHO og studentene om å få etablert denne ordningen, noe UU er meget positive til. 
Ordningen skal etablere et fora for dialog mellom studentene, faglig ledelse og 
studieadministrasjonen, og skal være en nøytral instans for rapportering av ulike 
problemstillinger som studentene ønsker å ta opp med skolens ledelse. Dialogmøtene skal bidra 
til å fange opp endringsforslag og innspill fra studentene vedrørende kurs, gjeldende pedagogikk 
samt læringsmiljøet forøvrig. UU ønsker at de tillitsvalgte skal rapportere til skolens ledelse 
(forslag om at viserektor for utdanning og studiesjef sammenkaller de tillitsvalgte til halvårige 
møter), men at møter på instituttnivå (instituttleder) også er ønskelig.  
 
Studieadministrasjonen fasiliteter tillitsvalgtordningen. Ordningen ble igangsatt på hele skolen fra 
august 2018.  
 

Sak 26/2018 Læringsutbyttebeskrivelser for master i arkitektur 
 
Programutvalget for arkitektur presenterer sitt innspill til læringsutbyttebeskrivelser. 
De innspill og faglige tilbakemeldinger som ble gitt av UU skal behandles av PU for arkitektur. 
 
Oppfølging til neste UU: 
PU arkitektur ferdigstiller vedtakssak vedrørende endret læringsutbyttebeskrivelse for 5,5 årig 
master i arkitektur til møtet 3.desember 2018.  
 

Sak 27/2018 Progresjonsoppfølging: digitalt «arkiv» for studentarbeider 
 
Oppfølging av diskusjonen på forrige møte med etablering av en digitalt «arkiv» for 
studentprosjekter. Vi går i gjennom foreløpig forslag fra lærere i første år og staker ut veien 
videre.  
 
Enighet i UU om at arkiv for faglig student arbeider skal etableres. Dett arkivet skal benyttes som 
progresjonsveileder for lærerne og er dermed helt avgjørende for å kunne følge opp de 
studentene.  Det er sendt en mail til IT sjef vedrørende bistand for en god teknisk løsning på 
arkivet, men mer spesifikk krav spek må utarbeides og oversendes IT. IT sjefs forslag til 
arkivløsning orienteres i neste UU. Følges opp av viserektor for utdanning.  
 
Det er enighet i UU om at det foreslåtte «Progresjonsoppfølgingsskjema» utgår som et 
obligatorisk oppfølgingsverktøy. 
 

Endring i møteplan for høsten 2018 
Neste UU møte blir mandag 22 oktober 2018 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 70/18 Årsplan for styrets arbeid 31.10.2018 

 

 

    

 
Vedlagt årsplan for styrets arbeid 2018-2019. 
 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 17/00103-9  

Vedlegg:  Årsplan for styrets arbeid 2018-2019 
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Årsplan for styrets arbeid  

 

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

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

 

Faste saker hvert møte: 

- Referater (undervisningsutvalg, forskningsutvalg, fagforeninger) 

- Rektors rapport 

- Regnskap 

 

 

 

12. desember 

- Budsjett 2019 – vedtak 

- Budsjettmodell for AHO 

- Utviklingsavtale – informasjon om endelig avtale 

- Status for oppfølgingspunkter i tildelingsbrev 

- Pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk merittering 

- Opptaksrammer 2019 

- Organisering av etter- og videreutdanningen 

- Tilsetting professor i arkitektur 

- Redegjørelse for hovedtrekkene fra lønnsforhandlingene 

- Forskningsevaluering med forlag til tiltak 

- Rapport om campusutvikling 

- Digitaliseringsrapport 

- NOKUTs tilsynsrapport 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Revisjon etiske retningslinjer AHO  

 

 

 

6. mars  

- Tildelingsbrev 

- Årsrapport med årsregnskap 

- Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalg 

- Årsrapport fra likestillingsutvalg 

- Årsrapport om informasjonssikkerhet 
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- Tildeling av forskningstermin 

- Ny strategi som avløser strategi 2020 

 

8. mai  

- Oppfølging av læringsmiljørapport og handlingsplan for skoleåret 2017/2018 

- Lokal lønnspolitikk 

 

 

19. juni  

- Etatsstyring 

- Revisjon handlingsplan 2017-2020 

- Revidert budsjett 2019 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 71/18 Eventuelt    

 

 

    

 
Ingen saker til eventuelt. 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 18/00814-1  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 72/18 Foreløpig budsjett 2019 

 

 

    

 
Budsjett 2019 – vurderinger og estimerte hovedposter  
 
Statsbudsjettet 
Forslag til statsbudsjett for 2019 er nå lagt fram. Budsjettrammen for AHO ble i stor grad som forventet 
med en budsjettramme for 2019 på 185 352 000 kroner. 
 
 
Foreløpig budsjett  
I tabellen under er det satt opp et estimert tallbudsjett for 2019.  
 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 17/00979-2  
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Foreløpig budsjettbalanse er på ca 1,0 millioner kroner. AHO har nådd grensen for å øke 
lønnsutgiftene eller andre driftskostnader. Dersom slike økninger skal gjennomføres må andre ting 
kuttes eller nedprioriteres.  
Budsjettet for det femårige landskapsarkitekturstudiet vil bli innarbeidet i endelig forslag til budsjett for 
2019som vedtas i desember. 
 
Årets effektiviseringskutt på 897 000 kroner er foreløpig tatt av felles driftsbudsjett og 
investeringsbudsjettet. 
 
Inntektene er budsjettert på samme nivå som for 2018, men med en justering for samarbeidet med 
OBOS. 
 
Under utgifter er det budsjettert med samme avsetning til strategiske midler som i budsjettet for 2018, 
det vil si 1 million kroner. Ordinær investeringer er budsjettert med 2,0 millioner kroner, en reduksjon 
på 0,5 mill kroner fra 2018. Lønnsbudsjettet er foreløpig justert med 1,3 mill kroner sammenlignet med 
2018. Alle besatte og vedtatte stillinger for 2018 er tatt med i budsjettet. I tillegg er det tatt inn fire nye 
stipendiatstillinger fra høsten 2018. Disse skal kompensere for stipendiater hvor perioden deres 
avsluttet i 2018. AHO skal ha 17 stipendiatstillinger hvert år.  
 
De variable budsjettmidlene til instituttene er prisjustert med 2,7 %. Midler til fordeling på bakgrunn av 
FoU-resultat er foreløpig på samme nivå som i 2018, mens innspart lønn på prosjekter er økt noe med 
bakgrunn i regnskapstallene for 2018 
 

Forslag til budsjett 2019
Forslag budsjett 

2019

Revidert budsjett 

mars 2018

Tildelt fra KD 185,352,000 178,995,000

Tilført fra AHOs avsatte reserve/fond (inntil) 9,814,000

Til disp. fra bevilg. 185,352,000 188,809,000

Inntekter

Papriavg. 200,000 200,000

Refusjon sykepenger 1,500,000 1,500,000

Overhead på prosjekter, AHO felles adm.andel 2,000,000 2,000,000

OBOS 1,000,000 400,000

Tilfeldige inntekter 2,630,000 2,630,000

Sum  inntekter 7,330,000 6,730,000

Sum bevilgning og andre inntekter 192,682,000 195,539,000

Sum til disposisjon 192,682,000 195,539,000
Utgifter

Investeringer 2,000,000 2,500,000

Strategiske midler 1,000,000 1,000,000

Lønnsbudsjett, ord. drift 107,114,000 105,771,000

Instituttene:

Kurs, timelærere, drift av institutter 11,254,000 10,958,000

Boligsatsing OBOS 1,000,000 500,000

FoU resultat 1,000,000 1,000,000

Prosjektoverskudd 2,000,000 1,694,000

Sum instituttene 15,254,000 14,152,000

Bruk av avsatt reserve/fondet (inntil) 9,814,000

Drift og administrasjon:

Felles driftsbudsjett 50,767,000 46,821,000

Administrative enheter, fellestiltak 15,510,000 15,102,000

Sum drift og administrasjon 66,277,000 61,923,000

Sum utgifter 191,645,000 195,159,999

Balanse 1,037,000 379,000
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Felles driftsbudsjett har kun en økning i posten for husleie pga økt husleie i sydfløyen og Akersbakken 
12. De administrative budsjettene er prisjustert med 2,7% i forhold til 2018-budsjettet.  
 
 
Bruk av fond /reserve i 2019 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 vedtok styret en plan for bruk av midler fra AHOs 
fond/ reserve for årene 2018-2020. Disponible midler vil i høy grad avhenge av endelig 
regnskapsresultat for 2018. AHO legger opp til en revidering av denne planen etter 
regnskapsavleggelsen for 2018, det vil si på styremøtet i februar 2019. Da vil vi ha status på fondets 
størrelse og vi ser om det er rom for å prioritere flere tiltak/satsinger eller eventuelt omprioritere.  
 
 
Videre arbeid med budsjett 2019 
Budsjettdiskusjoner med instituttlederne og avdelingslederne har pågått siden juni måned. Både 
instituttene og de administrative avdelingene har spilt inn både behov og ønsker om nye stillinger 
og faglige satsinger. Dette jobber vi videre med og diskusjonene avsluttes i midten av november. 
Endelig forslag til budsjett vil være godt forankret hos alle ledere før det legges fram for styret i 
desember.  
 
Det legges opp til en omfattende budsjettbehandling i styremøte i desember der endelig budsjett 
vedtas. Departementets tildelingsbrev for 2018 forventes mottatt ca. 20. desember, og det kan 
her komme signaler og resultatkrav som kan kreve visse mindre budsjettjusteringer. Første 
revisjon av budsjett diskuteres på styremøtet i februar da regnskapet for 2018 foreligger. Revisjon 
pr 1. halvår som styrebehandles på møte i juni 2019. 
 
 
 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

Styret tar foreløpig budsjett for 2019 til orientering og ber om at forslag 

til endelig budsjett legges frem i desember. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 73/18 Budsjettforslag 2020- Satsingsforslag 

utenfor rammen 

 

 

    

 

Kunnskapsdepartementet ber, i tildelingsbrevet for 2018, om å få tilsendt budsjettforslag for 

2020 utenfor rammen. Fristen for innspill er 01.11.2018. 

AHO foreslår å spille inn samme budsjettforslag for 2020 utenfor rammen som vi gjorde for 

budsjettforslag til 2019: 

 

AHO har følgende budsjettforslag for 2020 utenfor rammen. Dette er de samme som ble spilt 

inn for 2019: 

Tiltak 2020 2021 2022 

Nye studieplasser innenfor master i 

design 5-årig , 30 plasser 

30 studieplasser, 

kategori B, 5 år 

  

Fem nye rekrutteringsstillinger 6 350 000   6 350 000   6 350 000   

 

Studieplasser master i design 

Samfunnets står over for en omfattende digitaliseringsprosess som har konsekvenser for 

næringslivet, offentlige tjenester og forvaltningen. Digitaliseringen berører alle landets 

innbyggere og deres behov for gode digitale tjenester, både i dag og i fremtiden. Behovet for 

designere med profesjonell kunnskap innenfor digital teknologi, bruker-fokusert 

tjenesteutvikling, og innovasjon er meget stort og utdanningskapasiteten liten. 

Bransjeorganisasjonene varsler at det er et stadig voksende behov for denne kompetansen, og 

at tilfanget av dyktige designere er kritisk lavt. Perspektivmelding, produktivitetskommisjonens 

rapporter, digitaliseringsmeldingen og hovedsatsningene innen Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning peker mot en økt innovasjonstakt og digital omstilling både i det offentlige 

og i det private næringslivet.  

AHO har gjennom flere år utviklet denne typen designkompetanse gjennom sin helhetlige 

forskningsbaserte 5-årige master. Kandidatene fra AHO er svært ettertraktet, men behovet i 

industri og offentlig sektor er mye større enn vi kan levere og behovet er voksende. 

 

For å utnytte potensialet ved den eksisterende utdannelsen foreslår AHO å søke om 30 nye 5-

årige studieplasser innenfor designfagene fra høsten 2020. 

 

Digital omstilling og økt innovasjonstakt har de siste årene ført til et sterkt voksende behov for 

kompetente designere som jobber på tvers av brukere og organisasjoner, opplevelse og 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Heidi Ellen Kristensen Holte 

Arkivnummer 18/00851-1  
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teknologi, og som kan anvende nye teknologi-muligheter for nyskapning og innovasjon. Digital 

teknologi har blitt en sentral del av samfunnsutvikling, og det er et voksende behov for 

fagpersoner med kompetanse innen både teknologi og med kunnskap om hvordan bruk og 

bruker-opplevelse av digitale systemer kan formes gjennom design-kompetanse. 

Teknologiløftet bør inkludere en satsning på digital design for å sikre brukerperspektivet i 

teknologiutviklingen. 

AHO ved Institutt for design er en av de få institusjonene i landet som tilbyr spesialisering innen 

tjeneste- og interaksjonsdesign på masternivå. Vår utdannelse er anerkjent både nasjonalt og 

internasjonalt, men med dagens student-tall uteksamineres kun 10-15 tjeneste- og 

interaksjonsdesignere i året. 

  

AHO har en betydelig undervisning og forskning innenfor disse feltene. AHO samarbeider med 

NHH om tjenesteinnovasjon i privat virksomhet, med Oslo universitetssykehus om 

tjenesteinnovasjon i helsevesenet, med marin industri om tjeneste- og interaksjonsinnovasjon 

innen marin sektor. Telenor og Helsedirektoratet er eksempler på at både større private og 

offentlige aktører har betydelig interesse for denne typen utviklingsarbeid og denne typen 

arbeidskraft. 

 

AHOs utdannelse og forskning er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt blant annet 

innenfor hvordan digital teknologi og designprosesser kan bidra til fornyelse i offentlig sektor 

og gi bedre og mer effektive velferds- og helsetjenester. AHO har gode allianser med arbeids- 

og næringslivet og synliggjør designfagenes betydning for innovasjonsprosesser i privat 

næringsliv og offentlig virksomhet. 

 

AHO vil raskt kunne øke volum i utdanningen uten at det reduserer kvaliteten. AHOs 

studiemodell med en tett integrasjon mellom undervisning, forskning og innovasjon, vil føre til 

at forskning og innovasjon også vil løftes ved å øke studentvolumet. 

 

Nye rekrutteringsstillinger 

Per i dag har AHO 17 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet. AHO fikk i budsjettet for 

2018 to nye stipendiatstillinger.  AHO vurderer at vi fortsatt har behov for og kapasitet til flere. 

AHO foreslår å søke om 5 nye stipendiatstillinger. 

 

I den nye Studiekvalitetsforskriften er det et krav om 15 stipendiater på doktorgradsprogrammet 

og minimum 5 doktogradskandidater i året (over et gjennomsnitt på tre år). Dette er 

minimumskrav både for ph.d-programmene, men også for å ha status som vitenskapelig 

høyskole. Ved siste rapportering (høst 2018) var det totalt 52 kandidater på programmet ved 

AHO. Dette skyldes i stor grad at kandidatene er lenge på programmet, 6,2 år i gjennomsnitt. 

De siste ti årene har det startet i gjennomsnitt 8 til 9 kandidater per år og omtrent halvparten er 

eksternt finansierte. Høsten 2018 startet det opp 5 kandidater. AHO har i snitt de siste fem årene 

(2014-2018) uteksaminert 6,4 doktorgradskandidater. Dette tallet har gått ned de siste årene. 

 

I tillegg til stipendiatstillingene finansiert over statsbudsjettet har AHO også i alle år hatt en 

rekke eksternt finansierte stipendiatstillinger. Det har skjedd en dreiing i rammebetingelser de 

senere årene der kvotestipendiatordningen er forsvunnet og der de fleste høyskoler har egne 

ph.d-programmer (eller er blitt fusjonert med institusjoner med egne programmer). Disse to 

gruppene utgjør majoriteten av de eksternfinansierte som det siste tiåret har utgjort i overkant 
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av ¼ av nye kandidater. Selv om disse ikke har bidratt til stipendiattallet, har kandidatene bidratt 

til antall uteksaminerte doktorgradskandidater. På den andre siden har ordningen med 

nærings-ph.d/offentlig ph.d kommet til, men denne ordningen vil ikke kunne erstatte bortfallet 

av kvotestipendiater (4 kandidater til enhver tid) og kandidater fra andre høyskoler. 

En nedgang i gruppen «andre eksternt finansierte» kan føre til at de kvantitative kravene til 

antall disputaser kan bli vanskeligere å møte. Forskriftsendringen, sammen med bortfallet av 

andre ordninger (kvote/andre høyskoler) er hovedgrunnen for at AHO bør be om flere 

stipendiatstillinger. Med bortfall av kandidater, frigjøres det også veiledningsressurser, slik at det 

er faglig forsvarlig å øke antallet stipendiater.  

I tillegg vil det være behov for flere stipendiater ved en oppbygging av den nye 5-årige 

landskapsutdanningen. Flere stipendiatstillinger vil også bidra til å kvalitativt heve forskerskolen, 

da disse vil bidra til å kunne opprettholde kullstørrelsen.  

 

 

 

 

 
 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

Styret slutter seg til satsingsforslag utenfor rammen for 2020 og gir rektor fullmakt til å spille inn 

forslagene til Kunnskapsdepartementet. Endelig tekst vil kunne justeres. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 74/18 Årsrapport for studiekvalitet 

studieåret 2017-2018 

 

 

    

 

Årsrapport for studiekvalitet- studieåret 2017/2018 
 

Vedlagt følger årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2017/2018.  

 

AHO har studieåret 2017/2018 vært deltaker i pilotprosjektet til NOKUT hvor det skal lages en ny 

tilsynsordning rundt den nye studietilsynsforskriften vedtatt i 2017. Dette har vært en 

arbeidskrevende, men veldig lærerik prosess for hele AHO. Gjennom arbeidet med å kartlegge 

kvalitetsarbeidet ved AHO har skolen også redefinert noen av kvalitetsparameterne som ble 

godkjent av NOKUT som del av AHOs kvalitetssikringsystem i 2010 og som fjorårets (2016/2017) 

studiekvalitetsrapport var bygd opp rundt. De opprinnelige parameterne var:   

 

1. Opptakskvalitet 

2. Studieprogramkvalitet 

3. Evalueringer og klagebehandling 

4. Studieprogresjon og kandidatproduksjon 

5. Kvalitet på støttefunksjoner 

Etter grundig arbeid ble disse parameterne revidert og kvalitetssikringssystemet til AHO er nå 

bygget opp rundt følgende parametere på alle utdanningsnivåer.  

 

1. Inntakskvalitet 

2. Programdesign 

3. Resultatkvalitet 

4. Internasjonalisering 

5. Relevans 

Kvalitetsrapporten 2017/2018 er av den grunn bygget på disse fem kvalitetsparameterne og er 

en videreføring av det gode arbeidet hele organisasjonen har gjort under arbeidet med NOKUT 

tilsynet.  

 

Arbeidet med strukturen på kvalitetsarbeidet ved AHO er fremdeles under utvikling. Et viktig 

arbeid i 2018-2019 vil derfor være å jobbe med definering av måltall og styringsparametere til 

våre definerte kvalitetsparametere. 

 

Vi har også i år valgt å legge opptaksrapporten inn under studiekvalitetsrapporten da 

Inntakskvalitet er en av våre viktigste kvalitetsparametere. I rapporten er denne delen relativt 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen 

Arkivnummer 18/00852-2  

Vedlegg:  Årsrapport for studiekvalitet studiearet 2017 2018 UU og styret 
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stor og det er et mål for neste studieår og definere måleparametere og rapporeringsformat 

som er mer tilpasset den struktur som vi nå legger opp til i rapporten. 
 

 

 
Forslag til vedtak: 

Styret tar studiekvalitetsrapporten til etterretning. 
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1. Innledning 

Målsetningen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er å være en av de 
internasjonalt ledende arkitektur- og designhøgskolene i verden.  

For å opprettholde en slik posisjon er det igangsatt mange tiltak og satsinger i 
2017/2018 som AHO mener vil føre til økt utdanningskvalitet og derigjennom styrke 
AHO som en ledende utdanningsinstitusjon innen skolens fagfelt.  

Det er bla igangsatt prosjekter knyttet til studiekvalitet, studentdemokrati, 
campusutvikling, digitalisering, forskningsstrategi og personalpolitikk 

AHO har i studieåret 2017/2018 jobbet godt og målbevisst med kvalitetskultur. 
NOKUT gjennomførte våren 2018 et institusjonsbesøk for å føre tilsyn med AHOs 
systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet fra NOKUT medførte et ekstra fokus på 
kvalitetsstyringen ved institusjonen og besøket var helt klart med på å samle både 
faglig ansatte og administrativt ansatte i en felles forståelse for det systematiske 
arbeidet som foregår på AHO. 

Årsrapport for studiekvalitet gir et overordnet bilde på institusjonsnivå, og er basert 
på data fra DBH, NOKUTs studierbarometer samt instituttenes egenrapportering 
vedrørende kvalitetssikrende tiltak på både kurs- og instituttnivå. 

2. Kvalitetsarbeidet ved AHO 

AHO er en vitenskapelig høyskole med rundt 660 registrerte studenter. AHOs 
kvalitetssystem er godkjent av NOKUT og arbeidet med studiekvalitet følger AHOs 
faglige årshjul.  

AHO har studieåret 2017/2018 vært deltaker i pilotprosjektet til NOKUT hvor det 
skal lages en ny tilsynsordning rundt den nye studietilsynsforskriften vedtatt i 2017. 
Dette har vært en arbeidskrevende, men veldig lærerik prosess for hele AHO. I 
løpet av studieåret 2017/2018 har en arbeidsgruppe ledet arbeidet frem mot 
tilsynsbesøket i april 2018 og involvert hele organisasjonen i å kartlegge og 
definere AHOs kvalitetsarbeid. Dette arbeidet har medført at AHO fikk 
dokumentert alt det gode kvalitetsarbeidet som foregår ved institusjon, men også 
avdekket noen området som skolen må jobbe videre med.  

Gjennom arbeidet med å kartlegge kvalitetsarbeidet ved AHO har skolen også 
redefinert noen av kvalitetsparameterne som ble godkjent av NOKUT som del av 
AHOs kvalitetssikringssystem i 2010 og som fjorårets (2016/2017) 
studiekvalitetsrapport var bygd opp rundt. De opprinnelige parameterne var:   

1. Opptakskvalitet 
2. Studieprogramkvalitet 
3. Evalueringer og klagebehandling 
4. Studieprogresjon og kandidatproduksjon 
5. Kvalitet på støttefunksjoner 

Etter grundig arbeid ble disse parameterne revidert og kvalitetssikringssystemet til 
AHO er nå bygget opp rundt følgende parametere på alle utdanningsnivåer.  
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1. Inntakskvalitet 
2. Programdesign 
3. Resultatkvalitet 
4. Internasjonalisering 
5. Relevans 

Kvalitetsrapporten 2017/2018 er av den grunn bygget på disse fem 
kvalitetsparameterne og er en videreføring av det gode arbeidet hele 
organisasjonen har gjort under arbeidet med NOKUT tilsynet.  

3. Opptaket ved AHO - Inntakskvalitet 

Søkertall til AHO 2015 – 2018 

Opptaket ved AHO er en del av Samordna opptak der én søker kan sette opp 10 
prioriterte studievalg med søknadsfrist 15.april.  

Tallene som blir brukt i dette kapittelet for 1.års opptak er fra hovedopptaket som 
gikk 16. juli gjennom Samordna opptak. Vi skiller vi mellom antall søknader og unike 
søkere til AHO.  

Opptaket 2018 var det første opptaket til den nye 5-årige fellesgraden i 
landskapsarkitektur mellom AHO og UiT Norges arktiske universitet. Begge 
institusjoner har jobbet målrettet med rekruttering til det nye studiet gjennom ulike 
kanaler. Ved søknadsfristens utløp var det 675 søkere hvor 70 av disse var 
førsteprioritetssøkere.  

254 søkere leverte inn hjemmeoppgavene, og 183 av disse ble innkalt til 
skoleoppgaven. Etter at opptaket var gjort ble det sendt ut 22 tilbud, 11 av disse til 
førsteprioritetssøkere – og alle 22 takket ja. Snittalderen på studentene er 24 år og 
kjønnsfordelingen er 50/50.  

Resultatet av opptaket har vært gledelig for fellesgradens styre og 
programledelse. Søkertallene må anses som gode for et nytt studium og andelen 
opptatte studenter som har hatt studiet på førsteprioritet kan si noe om en 
motivert studentgruppe. I år har opptaksprosessen for landskapsrogrammet ligget 
tett opptil arkitektprogrammet med felles skoleoppgave. Hvorvidt det skal 
videreføres til neste år vil besluttes på bakgrunn av erfaringer fra årets opptak og 
faglige vurderinger.  

Tabellen under viser det totale antall søknader i over en fireårsperiode  

  Søknader totalt  

  2015 2016 2017 2018 Endring  

MA ARK 1645 1605 1762 1677  -4,8 % 

MA DES 744 701 798 808 1,3 % 
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Tabell 1: Total antall søknader til AHO 
Som vi ser av fremstillingen har AHO en stabil søkermasse.. 

Arkitekt har en nedgang i antall søknader, Design en liten oppgang på 1,3%. Totalt 
har AHO en nedgang på 2,9%, men har en økning i antall unike søkere. Dette betyr 
at det i 2018 er noe færre søkere som søker på flere programmer.Tabellen under 
viser en oversikt over andel førsteprioritetssøkere. 

   Førsteprioritetssøkere i perioden 2015 - 
2018 

 

  2015 2016 2017 
2018 Endring i 

prosent 
Førstepri. pr. 
studieprogram  

MA ARK 710 672 767 734  -4,3 % 46,2 % 

MA DES 127 127 148 146 -1,35 % 16,6 % 

Sammenlagt MA og MA 
DES 837 799 915 

880 -3,83 %  

MA LAND    70  10,6 % 

Sammenlagt alle 837 799 915 950        3,83 %  

       

Tabell 2: Andel førsteprioritetssøkere.  

AHO har totalt en liten nedgang i antall førsteprioritetssøkere. Ser vi at nedgangen 
fortsetter i 2019 kan det bli aktuelt å ta en vurdering på om tiltak skal settes inn.   

Sammenlagt  2389 2306 2560 2485 
-2,9 % 

MA LAND    675  

Sammenlagt alle     3160  

Totalt unike søkere 
AHO 1828 1807 1982 2090 

5,45 % 
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AHO har en høy prosentvis andel søkere med førsteprioritet. Hele 46,2% av alle 
søkerne har arkitekt på 1. prioritet.  

Master i landskapsarkitektur hadde i år 70 førsteprioritetssøkere. Det anser vi som 
et tilfredsstillende tall første år programmet tilbys.  

Med det nye studieprogrammet Master i landskapsarkitektur har AHO en økning av 
førsteprioritetssøkerne på 3,83%.  

Tabellen nedenfor viser søkertall for sammenlignbare studier. 

 Studi
eplas
ser 

Totalt 
antall 
søkere 

Antall 
søkere pr 
plass 

Antall 
førstepriorite
ter 

Førstepriorite
t. pr plass 

Arkitektur      

AHO 60 1677 27,8 734 12,2 

NTNU 80 1501 19,6 362 4,5 

Design      

AHO 30  808 26,7 146 4,9 

NTNU      

Industriell 
design 40 780 18,4 

123 3,1 

Ingeniør, 
produkt- og 
systemdesign  22 139 6,0 

24 1,1 

Grafisk design 30 777 22 123 4,1 

Interaksjonsdesi
gn 30 309 6,2 

50 1,7 

Oslo Met      

Produktdesign 42 484 11,5 85 2,9 

UIO      

Interaksjonsdesi
gn 121 1658 13,7 

347 2,0 

Landskaps- 
arkitektur    

  

AHO 20 675 33,8 70 3,5 

NMBU 50 848 16,7 175 3,5 

HVL 25 385 15,4 48 1,9 

Tabell 3: Søkertall og førsteprioriteter sammenlignbare studier. 
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Det gjøres oppmerksom på at enkelte studier ikke er direkte sammenliknbart med 
våre, men at vi konkurrer om mange av de samme søkerne. AHO har høyt antall 
søkere pr. plass og et høyt antall førsteprioritetssøkere på studieprogrammet 
Master i arkitektur. AHO står fortsatt i en særstilling når det gjelder 
arkitekturutdanning i Norge. Også det nye programmet i landskapsarkitektur står 
seg svært godt sammenlignet med tilsvarende utdanninger i Norge ved å ende 
opp med nøyaktig like mange førsteprioritetssøkere som den godt etablerte 
landskapsarkitekturutdanningen på NMBU.  

Vi har også vært i kontakt med KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering) for å se på antall søkere fra Norge og hvor 
mange som fikk plass på bachelor i arkitektur i 2018: 

Av 834 søkere var 184 norske. 67 ble innkalt til opptaksprøven og 32 ble tilbudt. 26 
av disse takket ja til plassen. Det er grunn til å tro enkelte av de som ikke takket ja 
til tilbud om plass ved AHO fikk plass ved KADK. 

Opptaksprøvene og opptakstall 

Opptakskomiteens mandat (vedlegg 1) er å utvikle, administrere og bedømme 
opptaksprøven til første års opptak ved AHO, samt evaluere opptaket. Komiteen 
har i 2018 bestått av følgende representanter: 

Einar Sneve Martinussen, leder av komiteen  
Espen Hauglin (ARK/LAND) 
Sindre Wam (ARK) 
Jørgen Johan Tandberg (ARK) 
Stein Roxset (DES) 
Vera Pahle (DES) 
Birgitta Cappelen (DES) 
Marianne Lucie Skuncke (LAND) 
Mattias Fredrik Josefsson (LAND) 
Frida Nilsen (ARK), studentrepresentant 
Jonas Vetlesen (DES), vara studentrepresentant 
Siv Svanåsbakken, sekretær og administrativ opptaksansvarlig 1. år 

I forbindelse med oppstart av det nye studieprogram Master i landskapsarkitektur 
ble opptakskomiteen i 2018 utvidet med representanter for å dekke dette 
fagfeltet. Opptakskomiteen jobbet programbasert ved selve sensureringen, men 
har hatt flere møter i løpet av prosessen for å sørge for at de stiller noenlunde 
samme krav til søkerne og at de tilnærmer seg sensurering og poenggiving på 
samme måte. Hjemmeoppgaven ble utformet som en felles oppgave for alle tre 
studieretningene.  

AHO har i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 1-1-3 og § 4-4 og 
§4-10 spesielle opptakskrav som en del av det formelle opptaksgrunnlaget. 
Sammen med Generell studiekompetanse (GSK) er opptaksprøvene ved AHO et 
formelt krav for å kunne få opptak.  

Opptaksprøven er to-delt med én hjemmeoppgave som er felles for alle tre 
studieprogram og en skoleoppgave som er programspesifikk.  
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AHO bruker Moodle som innleveringsportal for hjemmeoppgaven. Det ble foretatt 
en gjennomgang av Moodle før portalen åpnet for innlevering av 
hjemmeoppgavene.  Brukergrensesnittet ble mer intuitivt og spesielt utformet til å 
være en innleveringsportal for hjemmeoppgaven, og vi fikk få henvendelser med 
behov for brukerstøtte i Moodle. På tross av dette mener opptakskomiteen at 
Moodle ikke er tilrettelagt som system for en slik funksjon. Det er blant annet 
vanskelig å få ut riktige rapporter som igjen gjør at deler av prosessen må gjøres 
manuelt.   

Opptakskomiteen vurderer de innsendte besvarelsene og inviterer kvalifiserte 
kandidater til skoleoppgaven. I forbindelse med opptak til nytt studieprogram, 
Masterstudiet i landskapsarkitektur, ble de som gikk videre fra hjemmeoppgaven til 
landskap og arkitektur tilbudt å ta skoleoppgaven i Tromsø. I år takket ingen søkere 
ja til dette tilbudet.  

2018 var fjerde året der opptakskomiteen hadde utarbeidet ulik skoleoppgave for 
søkere til design og søkere til arkitektur. Denne ordningen har høstet utelukkende 
gode erfaringer. For det nye studieprogrammet i landskapsarkitektur valgte 
imidlertid konsortiumstyret å ha samme prøve som arkitekt. Før neste års opptak vil 
disse prosedyrene bli gjennomgått for å vurdere om opptaksprøven for arkitektur 
og landskap skal skilles. 

Søkerne rangeres etter poengsummen på opptaksprøven samt poengberegningen 
fra vitnemålet med en fordelingsnøkkel der opptaksprøven teller 2/3. 

Poenggivingen i rangeringen av søkerne er en møysommelig og tidkrevende 
prosess. Det krever mye tid av representantene og er preget av mange manuelle 
prosesser. Disse manuelle prosessene fører til risiko for avvik på listene og 
feilregistreringer. Både Opptakskomiteen og studieadministrasjonen mener et 
bedre digitalt verktøy ville lettet og trygget dette arbeidet og bør få høyeste 
prioritering på tiltakslisten for opptak 2019  

Tabellen nedenfor viser antall innleverte hjemmeoppgaver og antall videre til 
skoleoppgaven over en treårs periode 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Prosentvis økning 
fra 2015 

Totalt antall unike søkere 1828 1807 1982 2090     14,3 %                                     

Innleverte 
hjemmeoppgaver 

647 561 562 691     6,8 %                                                               

Andel innleveringer av 
totalt antall søkere 

35,4 
% 

30,7 % 29 % 34 %  

      

Andel innleveringer pr. 
studieprogram 
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MA ARK    630  

MA DES    327  

MA LAND    254  

      

Videre til 
skoleoppgavene samlet 

330 352 370 421   27,6 %                                             

Videre til skoleoppgaven 
pr. studieprogram 

     

MA ARK    300  

MA DES    226  

MA LAND    183  

Studenter med opptak 90 90 90 112  

Tabell 4: Andel innlevert hjemmeoppgaver og videre til skoleoppgavene. 

AHO hadde ved årets opptak en økning i antall innleverte hjemmeoppgaver i 
forhold til 2017. I år leverte 34% av den totale søkermassen hjemmeoppgaven. 
Med Landskapsarkitektur som nytt studieprogram har antall innleveringer økt med 
23%. Sammenligner vi kun master i arkitektur og Master i design med i fjor har vi 
også en økning på 18,3 % 

Antall innleveringer har holdt seg stabilt over mange år. Studieadministrasjonen har 
jobbet med kommunikasjon ut mot søkerne i to år, noe som har ført til merkbart 
færre henvendelser til vår førstelinjetjeneste på opptak uten at det har ført til en 
stor økning i innleverte av hjemmeoppgaven.  

I etterkant av årets opptaket ble det sendt ut en spørreundersøkelse til søkere til 
landskapsarkitektur som ikke hadde levert hjemmeoppgaven. Undersøkelsen ble 
sendt til 492 mottakere og 119 respondenter gjennomførte undersøkelsen. 
Respondentene ble bedt om å velge blant 8 årsaker til at de ikke levert 
hjemmeoppgaven i tillegg til at de hadde mulighet til å utdype i en 
fritekstkommentar. Alternativet «Travel periode, f.eks. pga. eksamen» var årsaken 
som ble valgt av de aller fleste. Vi vet at de fleste av AHOs søkere er studenter ved 
andre institusjoner eller elever ved videregående skoler, og at våren er en travel 
tid for denne gruppen.  

På den andre siden har AHO gjennom flere år hatt en svært stabil andel som 
leverer hjemmeoppgaven på tross av spesifikke tiltak rettet mot søkerne.  
421 (61 %) unike søkere ble innkalt til skoleoppgaven, en relativt høy andel.                                                                                                                                                                                                                                     

Studenter som møtte til studiestart 

Oversikten nedenfor viser budsjetterte plasser og antall studenter som møtte til 
studiestart.  
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 Antall budsjetterte 
plasser  

Opptak 1. år 

MA ARK 60 60 

MA DES 30 30 

MA LAND 20 22* 

Tabell 5: Totalt antall studenter med opptak (med status MØTT) 

*En kom inn pga feil saksbehandling som ga opptak ved omregning av poeng, én ble tatt på 
bakgrunn av at studieprogrammet åpnet opp flere studenter.  

 

 
2015 2016 2017 2018 

  
Prosentandel 

Prosentandel Prosentandel 
 
Prosentandel 

MA ARK 98,4 90,3 94,65  93,55 

MA DES 75,9 58,82 61,3 63,3 

MA LAND    59,9 

Totalt 92,2 84,5 80  81,25 

Tabell 6: Andel førsteprioritetssøkere med opptak (tall i prosent) 

Tabellen viser en oversikt over hvor stor andel søkere som har AHO som 
førsteprioritet.  

AHO har en samlet andel førstprioritetssøker på 81,25 % i 2018, som må kunne sies 
å være svært høyt (se tabell 3).  

Geografisk fordeling av studenter med opptak 2018 

 
Tabell 7. Studenter med opptak fordelt på landsdel 

76,8 % av de som har fått opptak er fra Østlandet. Kun på 3,57% av studentene 
som møtte til studiestart er fra Nord-Norge, totalt 4 studenter hvorav ingen fra 
Finnmark. AHO bør vurdere en bevisst strategi for å rekruttere fra større deler av 
landet.  
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 2015 2016 2017 2018 

MA ARK 22,9 22,1 21,7 22,8 

MA DESIGN  22,8 23,1 21,6 22,7 

MA LAND            24,0 

Snitt totalt 22,9 22.6 21,7 23,0 

Tabell 8: Alder hos søkere som har fått opptak 

Snittalder har økt noe. Det kan forklares ved at AHO tok opp fra ordinærkvote ved 
ventelisteopptak samt enkelte studenter med høy alder. Som tabell 8 viser er det 
ikke et mønster at gjennomsnittsalderen til de nye studentene har økt de siste 
årene.   

Andel kvinner  

 2015 2016 2017 2018 

MA ARK 58,1 51,6 69,5 51,5 

MA DESIGN 40 64,7 64% 70 

MA LAND    50   

Sammenlagt 52,7 56,3 67,4 55,9 

Tabell 9: Kjønnsfordeling søkere med opptak (tall i prosent).  

Oppsummering opptak til 1. år. 

Notat fra opptakskomiteens leder 

Opptakskomiteens overordnede tilbakemelding er at årets opptaksprosess har 
vært faglig og praktisk vellykket, med noen mindre avvik. Her vil jeg oppsummere 
de viktigste elementene av årets opptak, samt mine egne refleksjoner som komité-
leder. 
 
Årets komité hadde både erfarne og ferske medlemmer, noe som også var 
verdifullt. To av medlemmene (1 ark + 1 des) satt i sin andre 2 årsperiode.  
Komitéleder mener at det bør vurderes om medlemmene skal sitte i tre år, slik at 
erfaringssammensetningen og kompetanseoverføringen i komiteen blir enda 
sterkere. Også i år har studieprogrammene for arkitekt og design hatt 
representasjon fra grunnutdanningen, både av medlemmer og 
studentrepresentanter.  
Komitéens erfaring er at dette er verdifullt siden det gir realistiske forventninger i 
komiteen til hva søkere kan forventes å levere.  
 
Opptaksprøve 1 (Hjemmeoppgaven) 

Opptaksprosessens faglige struktur var i år som følger: Opptaksprøve 1 
(Hjemmeoppgaven) er felles for alle studieprogrammene, mens Opptaksprøve 2 
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(Skoleoppgaven) er delt i en prøve for design og en for landskap/arkitekt. 
Programmene sensurerer hver for seg i alle ledd. 
 
 De viktigste målsetningene vi har tatt med oss fra tidligere år er: 
 

 Å forenkle prosessen for søkerne ved å ha et relativt enkelt oppgavesett 
som alle skal besvare. 

 Sørge for sammenlignbare resultater på tvers av søkermassen ved at alle 
besvarer samme sett oppgaver. 

 Få frem bredden i det faglige potensialet hos søkeren - blant annet ved at 
alle søkerne besvarer samme sett av oppgaver og at oppgavene utvikles av 
faggruppene i fellesskap slik at særegenheter hos faggruppene ivaretas. 

 Sørge for at vi avdekker generelle kvaliteter hos søkerne, ved å prioritere 
kvaliteter som går på tvers av faggruppene (kommunikasjon, kreativitet, 
formgivning etc.). 

 Samt at vi forenkler og kvalitetsikrer sensurprosessen. 
 
Med utgangspunkt i disse målsetningene ble det i år utviklet både fagspesifikke og 
generelle oppgaver av faggruppene. I fellesskap ble et stort antall av 
oppgaveforslagene evaluert og forenklet, og komiteen utarbeidet et sett med to 
oppgaver som samtlige søkere måtte levere. Hjemmeoppgavene ble deretter 
sensurert i faggruppene og søkerne med høyest poengsum ble invitert til respektive 
skoleoppgaver. Komiteen mener at ordningen med felles hjemmeoppgave bør 
videreføres.  
 
Opptaksprøve 2 (Skoleoppgave) 

I år har vi hatt delt skoleoppgave; med en opptaksdag for design og en dag med 
oppgaver for arkitekt/landskap.  

Faggruppene mener i det store og hele, særlig for arkitekt og design, at årets 
skoleoppgaver var hensiktsmessige og ga et godt grunnlag for evaluering. Særlig 
vellykket har det vært å ha oppgaver som er konkrete og hvor det er tydelig hva 
søkerne skal jobbe med. Ordningen med delt skoleoppgave bør videreføres og det 
bør gjøres en vurdering om ordningen også skal gjelde opptaksprøven til 
landskapsarkitektur. 

 

Kvalitetssikring 

De siste årene har en viktig del av komitelederens arbeid vært kvalitetssikring av 
opptaket. De viktigste tiltakene har vært:  
 
1. Økning av komiteens størrelse til 3 medlemmer pr program. 
2. Tidlig oppstart med opptaks-arbeidet, tydelig struktur på prosessen og 

delegering av faglig ansvar. 
3. Felles utarbeiding av mål, evalueringskriterier og oppgavesett. 
4. Delt skoleoppgave hvor fagspesifikke krav kan testes. 
5. Hensiktsmessige digitale verktøy og prosesser. 
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Alle disse tiltakene har nå gitt verdifulle resultater og komiteen foreslår at de 
videreføres.  
 
Teknisk og administrativ gjennomføring  

Komiteleder har i år, som de to tidligere år, hatt ansvaret for både de faglige og 
tekniske sensurprosessene, og de digitale verktøy og prosedyrer som brukes til 
disse. Bakgrunnen for dette har vært et behov for kvalitets-sikring, 
arbeidsbesparelser for komiteens medlemmer i sensurprosessen, og behovet for 
forutsigbare og etterprøvbare prosedyrer for digital sensurering. Både spesifikke 
verktøy og generelle, dokumenterte prosedyrer (flyt-diagrammer etc.) er nå i bruk i 
opptaket. Dette har medført større oversikt, tydeligere håndtering av avvik og 
raskere sensur.  
 
Oppsummering studieadministrasjonen 

Studieadministrasjonen har i 2018, som i fjor, nedlagt et betydelig arbeid med på 
rekruttering og informasjon ut til søkerne. Innleveringer av hjemmeoppgaven økte, 
men det er uklart om det henger sammen med informasjonstiltak eller oppstart av 
nytt studieprogram. Det er naturlig at AHO når en nye søkergrupper med tilbud om 
en Master i Landskapsarkitektur. AHO brukte også i år Isave som et system for å 
sende ut informasjon til søkerne, med ekstra fokus på å nå søkere til Master i 
Landskapsarkitektur.   

Som i fjor erfarte vi at henvendelser til førstelinjetjenesten sank betraktelig. En 
indikasjon på at informasjonen var god og nådde ut til søkerne.   

I samarbeid med kommunikasjons- og informasjonsavdelingen ble også våre 
nettsider betraktelig forbedret med tanke på informasjon ut. Åpen Dag ble 
gjennomført med stor suksess.  

Sensur- og rangering prosessen er en teknisk utfordring. Mange manuelle 
operasjoner som bør digitaliseres, automatiseres og forenkles for å unngå 
menneskelige feil.  

Som nevnt under tabell 4 er andelen søkere som leverer hjemmeoppgaven 34 %. 
Dette tallet har holdt seg stabilt over mange år og det er verdt å merke seg at de 
aller fleste som leverer har et av vår studier som førstevalg.  

Av de som fikk opptak hadde 81,25% av studentene AHO som sitt førstevalg.  Hele 
93,55 av opptatte studenter ved arkitektur hadde studiet som førstevalg. Våre 
studenter er motiverte og dedikerte til fagene og det er minimalt med frafall etter 
semesterstart.   

Mål 2018-2019 opptak 1. år 

Status for gjennomføring av tiltak fra tidligere opptak  

 I opptaksrapporten fra 2017 ble rekruttering, og særlig rekruttering fra et 
større geografisk området og et bredere sosioøkonomisk lag av 
befolkningen, innført som tiltak. Det ble igangsatt et prosjekt som gjennom 
året har jobbet med mangfold og rekruttering av nye studentgrupper. Vi 
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åpnet også for at søkere til landskapsarkitektur og arkitektur kunne få ta 
skoleoppgaven i Tromsø. Tallene fra årets opptak viser at vi ikke har kommet 
i mål, og vi vil derfor videreføre dette tiltaket  
 

 Som rekrutteringstiltak har vi også satt opp en informasjons- og 
kommunikasjonsplan i form av nyhetsbrev gjennom markedsføringsverktøyet 
Isave. Dette har fått ned henvendelsene per e-post og telefon betraktelig.  
 

 Digitalisering og forenkling av sensurprosessen. Dette punktet har stått på 
tiltakslisten siden 2016, og arbeidet er i gang ved at opptakskomiteens leder 
har laget en prosedyre for sensur. Tross dette er prosessen fortsatt sårbar; 
både fordi leder av komiteen er den eneste som kan prosessen rent teknisk.  
 

 Opptaksprøvene: opptakskomiteen har fortsatt arbeidet med å spisse 
oppgaven mot den enkelte studieretning. Dette arbeidet har blitt videreført i 
2018 og opptakskomiteen oppsummerer at arbeidet har vært verdifullt. (Se 
pkt. 4.) 
 

 Opptakskomiteen: Forslag fra 2017 om å øke representantene fra 2 til 3 fra 
hver studieretning har blitt gjennomført. Dette har vært et svært nyttig 
tiltak. 
 

 Skyggesensur av studentrepresentanter i opptakskomiteen ble ikke 
videreført i 2018. I 2017 ble konklusjonen at skyggesensuren ikke ga noen 
klare svar på om dette hadde noen innvirkning på den endelige sensuren. 

Tiltak for neste år 

 Fortsette rekruttering av søkere fra Nord-Norge. Eksempler på tiltak kan 
være å reise til videregående skoler i Finnmark og Troms for å informere om 
AHO, tilrettelegge for overnatting og opplegg når de kommer til Oslo og 
opprettholde muligheten for å ta opptaksprøvene i Tromsø.  
 

 Nedsette en prosjektgruppe som evaluerer og iverksetter tiltak for å 
digitalisere, automatisere og forenkle sensurprosessen.  
 

 Fortsette arbeidet med å utvikle opptaksprøvene. Forenkle og konkretisere 
språk og kompleksitet slik at terskelen for å fullføre hele søkeprosessen blir 
lavere.  
  

 Sørge for at opptaksreglementet for felles graden i Landskapsarkitektur slik 
det vedtas av Konsortium styret samsvarer med opptaksprosedyrene ved 
AHO  
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Opptak til masternivå – Lokalt Opptak 

AHO gjennomfører opptak til masternivå (4. år) på studieprogrammet Master i 
arkitektur og opptak til de toårige masterprogrammene Master i design og Master i 
landskapsarkitektur, campus Oslo og Tromsø. Til opptaket 2018 stilte styret 60 
plasser til rådighet for opptak til masternivå, 15 plasser til hvert program. 

Opptak til masternivå administreres av studieadministrasjonen og for første gang i 
år var det ikke Opptaks- og godkjenningsutvalget, men programutvalgene som 
hadde ansvaret for den faglige utvelgelsen og rangeringen av søkerne. Denne 
prosessen begynner etter at studieadministrasjonen har behandlet søknadene etter 
formelle kriterier1. Programutvalgene hadde delegert ansvaret ut til: 

Arkitektur: Sabine Müller og Ermioni Garramone 
Design: Steinar Killi, Mosse Sjaastad, Andreea Tecusan og Natalia Agudelo 
Landskapsarkitektur: Marianne Lucie Skuncke og Luis Callejas 

Søkertall  

Tabellen viser en oversikt over alle registrerte søkere 2015-2018. 
 2015 2016 2017 2018 
MA ARK 517 595 583 530 
MA IDE 212 237 241 304 
MA 
LAND 

109 126 209 
Oslo og 
Tromsø 

194 
Oslo og  
Tromsø 

MA 
LAND 
Tromsø 

46 44   

Sum 884 1002 1033 1028 
Tabell 10: Søkere til masternivå, innpassing og lokalt opptak 
 
Tallene refererer til antall søkere som har registrert seg i portalen Søknads web. 
Antallet søkere som fullførte hele søknadsprosessen med portefølje og påkrevde 
vedlegg er lavere. Det er brutto søkertallet som er registrert i tabellen fra tidligere 
år, og derfor vi tar med dette i tabellen for sammenligningens skyld.    

For første gang er det en stagnasjon i søkertallene, totalt sett. Nedgangen i søkere 
til arkitekturprogrammet kan være et resultat av de skjerpede opptakskravene som 
ble innført til opptaket 2017, der det ble stilt krav til fagsammensetning i 
grunnutdanningen for å kvalifisere til opptak2. Designprogrammet hadde imidlertid 
en stor økning på hele 26%.  

                                                   
1 Bachelorgrad eller tilsvarende i det aktuelle fagområdet samt dokumentasjon på ferdigheter i 
engelsk i henhold til regelverk: https://aho.no/en/news/documentation-knowledge-english 
2 Søkere til masterprogrammet i arkitektur må kunne dokumentere at de har et visst antall 
studiepoeng i følgende fag: 

 Materialteknologi – 5 sp 
 Byggteknikk og konstruksjon – 10 sp 
 Arkitekturhistorie – 30 sp 
 Urbanisme – 60 sp 
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Tabellen viser en oversikt over søkere og søknader til de ulike programmene 
 Mas

-ter 
ark. 

Master 
land. 
Oslo 

Master 
land. 
Tromsø 

Industri-
des. 

Interaksjons-
des. 

Tjeneste-
des. 

Total 

Master 
ark. 

517      517 

Master 
des. 

   243 244 242 729 

Master 
land. 

 181 131    312 

Total 517 181 131 243 244 242 1558 
Tabell 11: Søkere/søknader. 

Tallene i figur 11 er korrigert for dubletter og ufullstendige søknader. Tabellen viser 
antall søkere som har søkt til de ulike studieprogrammene/retningene. Kolonnen 
«Total» viser totalt antall søknader. Det er altså flere søknader enn antall søkere da 
svært mange søker seg til alle tre retningene på design-programmet og både til 
landskapsarkitektur både i Oslo og Tromsø.  

 
Tabellen nedenfor viser geografisk fordeling. 
Land / Region Antall søknader Prosent 
Norge 115 11,6% 
Norden forøvrig. og 
Baltikum 

39 4% 

Europa forøvrig. 174 17,5% 
Nord-, Sør-, og Mellom-
Amerika 

75 7,5% 

Afrika 66 6,6% 
Asia, eks. Kina 271 27,3% 
Kina, eks. Hong Kong 244 24,6% 
Australia og New Zealand 9 0,9% 
TOTALT 993 100% 

Tabell 12: Geografisk fordeling. 

Pilot eksterne opptaksprøver  

På grunn av den høye andelen kinesiske søkere til design-programmet ble det i 
forkant av opptak 2018 besluttet å sette i gang en pilot med eksterne 
opptaksprøver i Kina. Bakgrunnen var i hovedsak å kvalitetssjekker samsvar mellom 
søkernes dokumenterte ferdigheter og faktiske ferdigheter. Det ble gjort en avtale 
med Hunan universitet, og alle søkere som var formelt godkjent ble invitert til å 
gjøre en praktisk opptaksprøve der. Det ble i forkant satt av en kvote på 5 plasser.  

34 søkere ble invitert til opptaksprøver og 20 møtte opp. Etter opptaket fikk syv 
søkere tilbud, og fem av disse takket ja. Alle møtte til studiestart.  

Fagmiljøet anser piloten så langt som vellykket. En måned inn i semestret synes 
gruppen studenter som ble tatt opp gjennom piloten å inneha kompetanse som er 
                                                   

 Prosjektering – 80 sp 
 Exphil (eller metodefag) – 10 sp 
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svært relevant for studier ved AHO, i større grad enn tidligere år. Kombinasjonen 
intervju og oppgaver ansikt til ansikt og ikke kun Skype-intervju har hevet kvaliteten 
på studentgruppen.  

Det bør nevnes at piloten er ressurskrevende både tidsmessig og økonomisk. Tre 
personer reiste til Kina i denne omgang, og gruppen som reiste melder tilbake at 
det vanskelig kan være færre. Gruppen av kinesiske søkere konkurrerer heller ikke 
med resten av søkergruppen da de fikk tilbudene i forkant av at det ordinære 
opptaket. Dette kan imidlertid forsvares ved det høye antallet kinesiske søkere. Det 
ble satt av 5 plasser til piloten, og andelen søkere fra Kina har de siste årene ligget 
mellom 25 og 30%. Til slutt må det nevnes at søkerne må reise til et bestemt 
universitet AHO har samarbeidet med, noe som kan virke ekskluderende på de 
søkerne som ikke har mulighet til å reise.  

Trass i disse utfordringene ønsker ledelsen av Institutt for design å videreføre 
piloten de neste årene. 

Studenter med opptak 

Den totale rammen for opptaket til masternivå var på 15 plasser per 
studieprogram, totalt 60 studenter.  
 
Tabellen under viser hvor mange studenter som møtte til studiestart med det totale 
antall utsendte tilbud i parentes. 
 2015 2016 2017 2018 

MA ARK 16 (24) 11 (18) 12  
(22) 

13 (20) 

MA IDE 17 (29) 13 (22) 22 (47) 12 (23) 

MA 
LAND 

13 (22) 11 (30) 11 (32) 14 (21) 

MA 
LAND 
Tromsø 

4 (12) 
 

8 (13) 7 (24) 5 (18) 

Sum 50 (87) 43 (83) 52 
(125) 

44 (82) 

Tabell 13. Opptak til masternivå, 2015– 2018. 

 
Oversikt over nasjonalitet hos søkere som ble innvilget opptak 
 MA 

ARK 
MA 
IDE 
(Ind) 

MA 
IDE 
(Int) 

MA IDE 
(tjeneste) 

MA 
LAND 

MA 
LAND 
Tromsø 

SUM 

Bangladesh     1  1 
Canada 1     2 3 
Finland      1 1 
Frankrike     1  1 
India   1 1  1 3 
Iran     2  2 
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Italia 1      1 
Island 2      2 
Kina 4  1 4 3  12 
Norge 2  2  4  8 
Polen 1     1 2 
Serbia 1      1 
Storbritannia     1  1 
Spania     1  1 
Sør-Korea  1     1 
Tyskland 1  1    2 
USA  1   1  2 
SUM 13 2 5 5 14 5  

Tabell 14. Opptak 2018 fordelt på nasjonalitet 

I år var det 18% norske studenter som møtte til studiestart. Dette er en nedgang 
fra fjorårets 30,8%. Fordelingen norske studenter per studieprogram er ganske jevn 
i år. Den klart største gruppen er kinesiske studenter med 27%.  

Mål 2018-2019  

Det lokale opptaket forløp i det store og hele bra. Studieadministrasjonens 
dokumentkontroll ble gjort på en annen måte i år slik at belastningen ble fordelt på 
flere. I forkant av opptak 2019 vil vi gå gjennom informasjonen på nettsidene og 
kvalitetssikre den. Det er fortsatt et betydelig frafall i løpet av sommeren, og her 
bør ytterligere tiltak iverksettes. Til opptaket 2015 ble søknadsfristen endret fra 1. 
april til 1. mars, og i fjor ble det besluttet at siste suppleringsopptak skulle være 
ferdig innen 1. juni. Vi har imidlertid ikke merket ønsket forbedring. Tabell 13 viser 
et underforbruk på 16 studieplasser i forhold til plasser stilt til rådighet. På alle 
program står det ledige plasser som følge at studenter som ikke dukker opp til 
studiestart. Verst er det i Tromsø der kun 5 av 15 plasser er besatt. Til alle 
programmer satt vi med en venteliste etter hovedopptaket, og gjorde flere 
suppleringsopptak utover våren og sommeren. Det er allikevel vanskelig å få tak i 
studenter etter hovedopptaket da de gjerne har forpliktet seg til andre 
institusjoner. Tidsfristene til UDI og SiO gjør også at suppleringsopptak etter medio 
juni skaper problemer for internasjonale søkere, og det er disse vi har flest av i 
masteropptaket.  
 
En del av studentene som velger å trekke seg gir heller ikke beskjed om dette, og 
AHO finner ikke ut av det før de unnlater å møte til studiestart. Tabellen viser også 
at dette har vært et gjentagende problem de siste årene. Tiltak for å redusere 
antall ubrukte studieplasser har vært på tiltakslisten også etter tidligere års opptak, 
men det er tydelig at det ikke har vært tilstrekkelig.  

Tiltak som overbooking bør vurderes, særlig på studieprogrammene der vi 
tradisjonelt sliter med å fylle plassene.Det vil foreslås å åpne for overbooking når 
opptaksrammene for 2018/2019 legges frem for styret. Piloten for eksterne 
opptaksprøver for design ønskes videreført 
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4. Programdesign 

Med forankring i skolens pedagogiske plattform bygger AHO opp sine 
utdanningsprogrammer i form av læringsutbyttebeskrivelser, faglig forankrede og 
godt utprøvde undervisningsopplegg og gode rutiner for evaluering og justering av 
programmene. Viktige faktorer for å sikre god kvalitet er tett studentoppfølging, 
hyppige gjennomganger, systematiske semester- og programevalueringer, en 
velfungerende studentorganisasjon, kollegaveiledning i faggrupper og nært samvirke 
med eksterne sensorer og samarbeidspartnere.   

Studieåret 2017/2018 har AHO hatt flere aktiviteter som har bidratt til å kvalitetssikre 
programdesign ved høyskolen. Det har vært en totalgjennomgang av 
designprogrammet hvor både læringsutbyttebeskrivelse samt emnebeskrivelser har 
vært til gjennomgang og revidering. 

AHO har i løpet av studieåret fått godkjent en ny felles grad i Landskapsarkitektur 
sammen med UIT. Felles graden er organisert inn under et konsortium styret som 
både styret ved AHO og styret ved UIT har godkjent. Arbeidet med felle graden har 
bidratt meget positivt på kvalitetsrutinene ved AHO da etablering av program ikke er 
en aktivitet som er så hyppig gjentagende. Studieplans arbeidet har bidratt til at 
AHO har gjennomgått sine rutiner for etablering og internt akkreditering av egne 
program. 

I studieåret 2017/2018 har AHO har tilsyn fra NOKUT vedrørende det systematiske 
kvalitetssystemet ved skolen. NOKUT-prosessen ble organisert som et prosjekt ved 
høyskolen og skolens studieprogram ble gjennomgått i sin helhet hvor både rutiner 
for opprettelse, revideringer samt evalueringer av programmene ble gjennomgått og 
revidert i henhold til NOKUTs tilsynsforskrift. 

Undervisningsutvalget ved AHO 

Dette studieåret er det innført en prøveordning med viserektor for utdanning. 
Viserektor for utdanning har hovedansvaret for programkvalitet og programdesign. 
Han leder Undervisningsutvalget (UU). UU har hatt 6 møter i studieåret. Arbeid 
knyttet til programkvalitet via gode evalueringsformer, arbeid med 
læringsutbyttebeskrivelser samt internasjonalisering har vært kvalitetstemaer på 
mange av UU sine møter. 

Programutvalgene ved AHO 

Programutvalgene (PU) ved AHO ble opprettet i 2017 og har utviklet seg i løpet av 
studieåret. De spiller en sentral rolle ved kvalitetssikring av programdesign. Arbeidet i 
PU har utviklet seg i løpet av studieåret og utvalgene fungerer nå som 
arbeidsgrupper som både kvalitets sikrer emnebeskrivelser, studieplaner og 
progresjonstall for programmene. 

PU er saksforberedere til undervisningsutvalget i saker som omhandler 
programdesign og medvirker til at emnene gjennomgås og tilpasses de godkjente 
læringsutbyttene 

Intern akkreditering og intern evaluering av programmene 

NOKUTs Tilsynsforskrift setter krav om at institusjoner skal ha system for 
egenevaluering og system for ekstern evaluering av egne program. Dette er en viktig 



74/18 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018 - 18/00852-2 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018 : Årsrapport for studiekvalitet studiearet 2017 2018 UU og styret

21 
 

del av kvalitetsarbeidet ved institusjonene. AHO har mange eksterne aktører som 
jevnlig vurderer og evaluerer studentenes og kursenes innhold.Som eksempel kan vi 
her nevne diolomsensorer, bransjefolk som gjennomfører case og sensurerer 
prosjekter. Vi har imidlertid ikke et systematisk system som iverksetter både interne 
evalueringer på programnivå eller eksterne evalueringer på programnivå. 

Semesterevalueringer 

AHO gjennomfører jevnlige semesterevalueringer hvor studentenes tilbakemeldinger 
videreføres inn i arbeidet med kvalitetssikring av det faglige innholdet på kursnivå. 

AHO har et problem med studentdeltagelse på sine semesterevalueringer. Dette har 
ført til så lav svarprosent på evalueringene at det ikke alltid har vært nok 
tilbakemeldinger for å få tatt ut et statistisk tallmateriale fra evalueringene. Av den 
grunn er mange av resultateten ikke representative grunnet lav svarprosent og vi 
velger derfor å kun vise utdrag av den helhetlige semesterevaluering her. Dette er 
hvor svarene har en større grad av representativitet i seg.   

Figur 1 viser tilfredshetsgrad på faglig innhold i kursene høsten 2017 

 

Figur 2, 3 og 4 viser tilfredshetsgrad vedrørende det pedagogiske nivået i kursene 
det samme semester 
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Tabellene viser at studentene jevnt over er svært fornøyd med både faglig og 
pedagogisk innhold i kursene på AHO. Tilsvarende undersøkelse for våren 2018 kunne 
ikke tas ut da antall svarende studenter var så lavt at det ikke var mulig å hente ut 
statistikk fra undersøkelsene. 

Gjennomganger 

Gjennomgangen står sentralt i AHOs kvalitetsarbeid. Den samler studenter, lærere og 
eksterne kritikere/sensorer i et dynamisk og åpent evaluering- og diskusjonsforum der 
alle sider ved studentenes prosjektarbeid blir berørt: faglig kvalitet, metode, tematikk, 
relevans, fremstillingsform, progresjon, utviklingspotensial mv. Studentene presenterer 
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selv sitt prosjekt i plenum i form av modeller, tegninger og digitale fremstillinger, og 
både medstudenter, lærere og eksterne kritikere deltar aktivt med kommentarer og 
anbefalinger. Gjennomgangen gir studentene og de eksterne kritikerne anledning til 
å gi kursansvarlige tilbakemeldinger og muligheten til å justere det pedagogiske 
opplegget underveis. Det gjennomføres normalt 4-5 gjennomganger i løpet av 
semesteret, med særlig vekt på en midtveisgjennomgang og en sluttgjennomgang. 
Gjennomgangsformatet gir studentene tett faglig oppfølging, aktiv deltagelse i egen 
læring og nær kontakt med eksterne fagmiljøer. Dette forbereder også studentene 
på den arbeidsformen som venter dem etter endt studium. 

Kursevalueringer 

Hvert kurs har i tillegg til sine gjennomganger, evalueringer i løpet av kurset og i 
slutten av kurset. Dette er evalueringer hvor studentene får uttrykke sine meninger 
vedrørende innhold, måloppnåelse, pedagogikk mm. De aller fleste kurs har ikke 
innført skriftlige kursevalueringer slik at dette kan akkumuleres opp til rapportnivå. 

 

NOKUTs studiebarometer 

Studiebarometeret er NOKUTs årlige, nasjonale spørreundersøkelse om studentenes 
opplevde studiekvalitet. Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2.- og 5.-
årsstudenter i Norge.  

Ved AHO besvarte 150 studenter undersøkelsen i 2017, noe som tilsvarer en 
svarandel på 52%  

Studentene svarer på en rekke enkeltspørsmål fordelt på indeksene undervisning, 
læringsmiljø, medvirkning, programmets evne til å inspirere, relevans, 
vurderingsformer, læringsutbytte, eget engasjement og forventninger. Resultatscoren 
for indeksene er gjennomsnittet av scoren for hvert enkeltspørsmål. Det er ingen 
vekting mellom spørsmålene. Studentene svarer på enkeltspørsmål på en skala fra 1-
5, der 1 = ‘ikke tilfreds’ og 5 = ‘svært tilfreds’. 

I henhold til NOKUTs studiebarometer var AHOs studenter generelt godt fornøyd i 
2017. Sammenlignet med resten av landet bruker AHOs studenter mest tid på 
studiene og scorer høyere enn gjennomsnittet på tilfredshet. 

 



74/18 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018 - 18/00852-2 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018 : Årsrapport for studiekvalitet studiearet 2017 2018 UU og styret

25 
 

 

Studiebarometeret total for AHO 2017 

 

 

 

Studentorganisasjonens rolle 

SAHO har styrket sin rolle ved AHO studieåret 2017/2018. Organisasjonen er blitt mer 
stabil og studentrepresentanter fra SAHO er tilsted i alle skolens utvalg. 

Studentrepresentantene spiller en viktig rolle også i programdesignstrukturen da de 
både er representert i programutvalgene og i undervisningsutvalget. I tillegg arbeides 
det med opprettelse av et tillitsvalgt system hvor det jevnlig skal være møter mellom 
tillitsvalgte for et kurs, instituttledere og studieadministrasjon. 

Mål 2018-2019 

Det er et klart mål for 2018-2019 å utarbeide klare måleparametre for de NOKUTs 
rapport etter gjennomgang av AHOs systematiske kvalitetsarbeid har gitt høyskolen 
en del pålegg og en del råd. Høyskolen skal systematisk jobbe med NOKUTs 
tilbakemeldinger. Systematisere interne og eksterne evalueringsrutiner på 
programnivå og sette det inn i kvalitetssikringssystemet. 

Vi ser at andelen som svarer på semesterevalueringene er svært lave. 
Undervisningsutvalget jobber høsten 2018 med å finne alternative evalueringsformer 
som kan bidra til at vi får systematiske tilbakemeldinger fra studentene som bidrar til 
kvalitetsutvikling.. 
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For å sikre høy grad av både faglig og pedagogisk kvalitet ved både grunnutdanning 
og masterkurs er arbeidet til PU ene ved programmene fremdeles svært viktig. 
Kvalitetssikring av innhold i henhold til læringsutbyttebeskrivelser er selve rammen i 
utdanningen vår. Anel eksterne lærere som bidrar til relevans skal fremdeles ivaretas 
mens arbeidet med å sikre FOU tilgangen til kursene blir svært sentralt også inn i 
neste studieår. 

Det bør gjennomføres en ny kandidatundersøkelse hvert 3. år og det må jobbes med 
å etablere kvalitetsparametre på dette området. Til slutt må skolen sikre god 
Opplæring av studentrepresentanter slik at de blir gode i sine roller i utvalgene. I 
tillegg må det etableres gode rutiner for gjennomføring og oppfølging av 
tillitsvalgtordningen 
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5. Resultatkvalitet   

AHO bruker mye ressurser på å sikre at resultatene som kommer ut av 
studieprogrammene er av høy kvalitet. Kvaliteten måles gjennom en rekke 
evalueringsformer og formater: studentens akkumulerte Portfolio, semestersensur 
med eksterne sensorer, en utstrakt utstillingsaktivitet, semestervise prisutdelinger, 
skolens årbok samt andre publikasjoner. Alle masterstudenter avslutter sitt studium 
med et diplomarbeid av ett semesters varighet, eksaminert i form av en presentasjon 
i plenum av eksterne sensorer og utstilt for offentligheten i skolens lokaler.  

Studieprogresjon  

Studentene ved AHO har en god og jevn studieprogresjon. Studieadministrasjonen 
har i studieåret hatt en stort fokus på oppfølging både av” aktive” studenter men 
også de studenter som ikke er aktive av ulike grunner. Oppfølgingen av de ikke aktive 
studentene er viktig for å få et riktig bilde av både progresjonsaktiviteter og for å få 
et godt bilde av studiepoengproduskjonen. 
Tabellen under viser snitt av alle aktive studenters beståtte studiepoeng. Ett år 
tilsvarer 60 studiepoeng, og AHO har et veldig høyt snitt. 

 

Studieprogramnavn 2013 2014 2015 2016 2017 
Master i arkitektur 52,98 55,43 54,02 53,65 54,32 
Master i 
industridesign Fra 
2016 er navnet: 
Design 

56,3 51,59 53,89 53,04 55,01 

Master i 
landskapsarkitektur 

59,21 69,65 55,8 50,4 47,02 

SUM 54,44 54,03 53,47 52,36 52,11 
Kilde: DBH 

Kandidatproduksjon 

Et godt måltall på god studiekvalitet er å se på kandidatproduksjonen og hvordan 
denne utvikler seg, sett i forhold til både progresjon, sykmeldinger og gitte 
permisjoner. Slik tabellen viser under har AHO hatt en relativ jevn kandidatproduksjon. 
Unntaket som vises i 2015 må sees på som ekstraordinært. 

Studieprogramnavn 2014-
Fullført 

2015- Fullført 2016 - 
Fullført 

2017 - 
Fullført 

2018-vår 
Fullført 

Master i arkitektur 57 72 53 55 26 

Master i 
industridesign Fra 
2016 er navnet: 
Design 

21 29 34 36 26 

Master i 
landskapsarkitektur 13 19 18 17 10 

SUM 91 120 105 108 62 

Kilde: DBH* 
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Frafall 

Det finnes ingen klare nasjonale statistikker for frafall på integrerte 5-årige eller 5,5-
årige mastergrader. Derfor har det blitt gjort en analyse for å få et innblikk i hvor 
mange som faller fra studiene på to startkull på de to integrerte mastergradene 
AHO tilbyr, Arkitektur og Design. Hele oversikten finnes i vedlegg 1, her følger en 
oppsummering.  

Ser vi på kullene som startet på master i arkitektur 2010 og 2011 viser det seg at 
frafallet fra disse kullene er mellom 15-20 % av de rundt 60 studentene som startet. 
Det største frafallet er allerede de to første semestrene.  

Ser vi på kullene som startet på master i design 2011 og 2012 viser det seg at 
frafallet fra disse kullene er høyt, fra 30% til opp mot 50 % av de rundt 30 
studentene som startet. Det største frafallet er allerede de to første semestrene. 
Grunnlaget for et så stort frafall er trolig at mange studenter har meldt overgang til 
master i arkitektur tidlig i studieløpet, og dermed ikke fullført denne graden. Dette 
må undersøkes nærmere, men det eksakte frafallet fra studier på AHO er trolig 
lavere da mange fortsetter på en annen grad. Fra Kull 2013 er denne 
overgangsmuligheten stengt, og det vises også på frafallstallene for dette kullet.  

Pristildelinger 

AHO gjennomfører hvert halvår utstilling og studentkonkurransen – AHO Works 
Award. Se vedlegg 6 for mer informasjon om prisene delt ut studieåret 2017/2018.  

Det er lærerne som nominerer de ulike studentarbeidene som hvert program stiller 
ut. For å kvalitet sikre arbeidene ytterligere benyttes en ekstern jury bestående av 
personer fra de ulike bransjer som er relatert til våre studier. 

På lik linje med diplomen er dette en kvalitetsindikator som i tillegg til faglig kvalitet 
sikrer både relevans og nærhet til næringsliv og bransjen.  

Årboken 

Hvert år gir AHO ut en årbok som oppsummerer undervisningsaktiviteten på skolen. 
De beste studentarbeidene velges av en redaksjon og presenteres gjennom tekst, 
tegning og foto i en helhetlig utforming. Årboken skal gi et helhetlig bilde av 
studiekvaliteten på skolen og representerer, på tilsvarende måten som utstillingen, en 
mulighet til å reflektere over kvalitetsnivået. Årboken sendes ut til skolens mange 
samarbeidspartnere og er én av flere indikator på skolens kvalitet.  I tillegg til å være 
det mest sentrale eksamineringsformatet i syklus 3, er disputasen en viktig møteplass 
for fagpersoner fra alle skolens studieprogrammer. Flere av forskningsmiljøene ved 
AHO er relativt ferske og disputasene er derfor en viktig arena for fagdebatt, kritikk 
og for å bygge opp en felles. 

Mål for 2018-2019 

AHO planlegger å gjøre en grundig undersøkelse rundt frafallet fra de 5 og 5,5 årige 
mastergradene for å få mer kvalitativ informasjon om hvem som faller fra, grunner 
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for frafall og hva frafallet innebærer (om de forsvinner fra AHO eller søker seg over 
til andres studieprogrammet).  
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6. Internasjonalisering 

Internasjonalisering blir sett på som ett av midlene for å øke kvaliteten på høyere 
utdanning, gjennom å gripe inn i studiestruktur og læringsmiljø og være et positivt 
bidrag til pedagogisk kvalitet3 Internasjonale impulser gjennom utveksling vil gi 
positive effekter for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet, i form av økt forståelse 
for faget gjennom ulike tilnærmingsmetoder, språkferdigheter, kulturforståelse og 
annen generell kompetanse. 

I Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 2-2 punkt 7 og 8 
heter det at studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart og at studietilbud som fører fram til en grad, 
skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal 
være faglig relevant. 

Dette må AHO innrette seg etter. AHO har også en klar egeninteresse av utstrakt 
internasjonal kontakt. Strategidokumentet Strategi 2020 slår fast at AHO skal være 
et fremragende, internasjonalt orientert og spesialisert universitet med ambisjon om 
å være internasjonalt konkurransedyktige. Internasjonalisering i form av utveksling av 
studenter, faglig- og administrativt ansatte ansees som et middel for å oppnå dette. 

For at internasjonalisering skal være et middel for å oppnå dette er det avgjørende å 
være oppmerksom på viktigheten av å kvalitetssikre faglig relevans, faglig nivå og at 
studentene utveksler til institusjoner med et godt faglig renommé eller profil som er 
attraktiv for den norske institusjonen 

 

Antall avtaler ut i hvilke land 

AHO har utvekslingsavtaler med 50 ulike læresteder, fordelt på de tre 
studieprogrammene master i arkitektur, master i landskapsarkitektur og master i 
design. Master i arkitektur har klart flest avtaler etterfulgt av master i design. Master i 
landskapsarkitektur har foreløpig få egne avtaler som er inngått spesielt for 
studenter i landskapsarkitektur. Studentene på dette studieprogrammet har 
imidlertid kunnet reise ut på avtaler som er inngått for arkitekturstudenter. 

Majoriteten av AHOs utvekslingsavtaler er Erasmus+ avtaler. Erasmus+ er EUs 
utvekslingsprogram. Resten av avtalene er bilaterale avtaler med læresteder utenfor 
Europa. Majoriteten av Erasmus+ avtalene er med land i Norden og Nord- og Vest-
Europa. Avtalene er noe skjevt fordelt mellom de europeiske landene. Eksempelvis så 
er antall avtaler med læresteder i Storbritannia og Irland forholdsmessig lavt. Kun tre 
av femti avtaler er med læresteder i denne regionen. Det lave antall avtaler med 
læresteder i Storbritannia og Irland kan sees på bakgrunn av at mange læresteder i 
denne regionen har høye skolepenger og at det derfor er vanskelig å få inngått 
utvekslingsavtaler. Et alternativ er å inngå det som av mange læresteder kalles Study 
Abroad avtaler. Disse innebærer imidlertid at studentene må betale skolepenger. 4 

Nye avtaler 

                                                   
3 Michelsen, S. og Aamodt P. O. (2006): Evaluering av kvalitetsreformen. Sluttrapport. NIFU 
4 Det gjøres oppmerksom på at Lånekassen kan dekke skolepenger opp til et visst nivå. 
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AHO får med jevne mellomrom henvendelser fra andre læresteder om inngåelse av 
avtaler. Også AHOs egne faglig ansatte tar initiativ til inngåelse av avtaler med 
læresteder de har et faglig samarbeid med. Arbeidet med nye avtaler bør 
systematiseres slik at inngåelse av nye avtaler ikke skjer ad hoc, men heller er et 
resultat av en helhetlig strategi. 

Den eksisterende avtaleporteføljen gjennomgås i forkant av fristene for å søke om 
utveksling (1. Februar/15. September). Internasjonal koordinator sjekker at avtalene 
er gyldig for det kommende semesteret og at det ikke er skjedd faglige eller 
strukturelle endringer som gjør at AHOs studenter ikke kan reise til et bestemt 
lærested. Avtaleporteføljen bør imidlertid også gås gjennom jevnlig med tanke på 
om man skal videreføre eller avslutte eksisterende avtaler, på bakgrunn av hvor godt 
de fungerer og hvor hyppig brukt de er. Arbeidet med nye og eksisterende avtaler 
bør samkjøres. Avtaleporteføljen gjelder (såfremt det ikke forekommer strukturelle 
eller faglige endringer) for en 4 års periode og man inngår nye avtaler eller avslutter 
gamle avtaler først ved en periodes utløp.  

Inn- og utreisende studenter 

 Høst 2017 Vår 2018 
Utreisende 22 23 (hvorav 8 reiste våren 

2018) 
Innreisende 36 37 (hvorav 17 kom våren 

2018) 
 

 

Hvor mange studenter ut  

Høsten 2017 reiste 22 AHO studenter på utveksling. 15 av disse reiste på Erasmus+ 
avtaler, mens 5 reiste på bilaterale avtaler og 2 reiste på individuelle avtaler. 7 reiste 
for ett semester, mens 15 reiste for to semestre. Våren 2018 reiste ytterligere 8 AHO 
studenter på utveksling. Samtlige av disse reiste på Erasmus+ avtaler.  

Høsten 2017 ble det av Undervisningsutvalget (UU) besluttet at utveksling må finne 
sted i 7. – 9. semester for arkitekturstudenter, 7. – 8. semester for designstudenter og 
3. semester for landskapsarkitekturstudenter5. Pre-diplom semesteret og diplom 
semesteret må tilbringes ved AHO. 6  

Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at man så at stadig flere studenter ble 
forsinket i sine studieløp som en følge av utveksling og at flere som tok pre-diplom 
kurset samtidig med at de var på utveksling ikke bestod. Beslutningen – sammen 
med prinsippet om at utvekslings skal være en integrert del av utdanningsløpet og 
ikke føre til forsinkelse – har hatt en innvirkning på internasjonale gradsstudenters 
mulighet til å reise på utveksling. Deres mulighet til å reise ut er nå 8. – 9. Semester 
(arkitekturstudenter), 2. semester (designstudenter, 2-årig master) og 3. semester 

                                                   
5 Dette har vært vanlig praksis også tidligere, men UUs vedtak formaliserte denne. 
6 Landskapsarkitekturstudenter er fritatt fra denne bestemmelsen ettersom 3. Semester – pre-diplom 
semesteret – er deres eneste mulighet til å reise ut, ettersom de to første semestrene er obligatoriske 
og det fjerde og siste semesteret er diplomsemesteret og må tilbringes ved AHO. 
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(landskapsarkitekturstudenter, 2-årig master). Denne endringen gjenspeiles i antall 
utreisende utvekslingsstudenter høsten 2017. Antallet gikk ned fra 33 høsten 2016 til 
22 høsten 2017. 

Høsten 2017 besluttet også UU å ta bort muligheten til å reise på utveksling utenfor 
avtalenett7. Dette som en følge av utfordringer knyttet til kvalitetssikring av 
læresteder vi ikke har avtale med samt ny Studietilsynsforskrift som sier at utveksling 
skal være tilpasset studieprogrammet og skje på bakgrunn av avtaler. Dette har også 
hatt en innvirkning på antall søkere, dog ikke stor. 

Hvor mange studenter inn 

I forkant av opptaket av innreisende studenter til skoleåret 2017/2018 ble det satt et 
tak på 30 innreisende utvekslingsstudenter til arkitektur, på bakgrunn av begrenset 
kapasitet, både med hensyn til lokaler og med hensyn til kurs. Høsten 2017 var det 
45 søknader om innveksling til studieprogrammet i arkitektur. Dette medførte av 15 
studenter fikk avslag. Utvelgelsen skjedde på bakgrunn av gjennomgang av søkernes 
porteføljer. Det varierte i hvilken grad læresteder med studenter som fikk avslag 
hadde forståelse for at ikke alle søkere fikk opptak. Det ble derfor tatt flere grep for 
å sikre at våre partnere er godt informert om dette, blant annet gjennom tydelig 
informasjon i e-posten med påminnelse om søknadsfrist og prosedyrer som går ut til 
partnere i forkant av hver søknadsfrist. Våren 2018 var det ytterligere 15 søknader. 
Samtlige fikk opptak. 

Det ble ikke satt et tilsvarende tak på innreisende studenter til design. Dette fordi 
antall søkere ikke er like høyt. Høsten 2017 var det 6 søknader om innveksling. 6 fikk 
opptak. Våren var det ytterligere 2 søknader. Begge fikk opptak. 

Hvordan har AHO jobbet med å kvalitetssikre dette tilbudet  

Det jobbes kontinuerlig med å kvalitetssikre og forbedre utvekslingstilbudet ved AHO, 
men det kan med fordel systematiseres ytterligere. Fra og med skoleåret 2017/2018 
må alle utreisende utvekslingsstudenter besvare en spørreundersøkelse. Resultatene 
fra denne sammenfattes i en rapport. Rapporten skal sendes videre til 
programutvalgene/UU for oppfølging. Det bør besluttes når denne rapporten skal 
være klar hvert år og hvordan arbeidet med oppfølging skal fordeles. 

Programutvalget for design har besluttet at alle utreisende utvekslingsstudenter skal 
holde en presentasjon etter at de kommer tilbake fra utveksling. Dette bør 
programutvalgene for arkitektur og landskapsarkitektur også vurdere. 

For å kunne gi god veiledning er det avgjørende å ha god informasjon om de ulike 
lærestedene. Besøk til og besøk fra partnerskoler er en viktig del av dette arbeidet. 
Dette bør prioriteres i det videre arbeidet med internasjonalisering ved AHO. 
Omorganisering av studieadministrasjonen (fordeling av ansvar for 
utvekslingsstudenter og internasjonale helgradsstudenter på to stillinger) og bruk av 
studentassistenter til de mer praktiske oppgavene knyttet til utveksling muliggjør 
dette. 

Mål 2018-2019   

                                                   
7 Det gjøres oppmerksom på at studentene fortsatt kan reise til et lærested utenfor AHOs avtalenett, 
men da må de søke om permisjon fra AHO og det regnes ikke lenger som utveksling. 
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Det skal etableres en ny handlingsplan for internasjonalisering 

Det skal igangsettes kvalitetssikringsarbeid knyttet til våre samarbeidende 
institusjoner hvor bla faste institusjonsbesøk er en del av arbeidet. 
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7.  Relevans   

En viktig kvalitetsindikator er den relevans utdanningen har for samfunnet generelt 
og for de ulike profesjonene utdanningene rekrutterer til spesielt. Et nært samarbeid 
med arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner er viktige faktorer for å sikre dette. 
På AHO skjer dette blant annet gjennom rekruttering av faglærerne fra praksis ansatt 
i deltidsstillinger, praksis nær forskning og kunstnerisk utvikling, utstrakt bruk av 
eksterne sensorer, forpliktende avtaler med andre institusjoner, Råd for samarbeid 
med arbeidslivet (RSA) og gjennom forskning- og utdanningsprosjekter som 
tematiserer aktuelle problemstillinger.  Gjennom målrettet og strategisk 
internasjonaliseringsarbeid skal AHO sikre høy internasjonal kvalitet på utdanning, 
forskning og kunstnerisk utvikling gjennom gode mobilitetsordninger for studenter og 
ansatte, aktiv rekruttering av internasjonalt anerkjente fagpersoner, deltagelse i 
internasjonale forskningsprosjekter, internasjonale rankinger, bygging av solide faglige 
nettverk og gjennom samarbeid med topp rangerte utenlandske 
utdanningsinstitusjoner. 

Kandidatundersøkelse 

Det er i studieåret 2017/2018 ikke gjennomført en ny kandidatundersøkelse.  Den 
undersøkelse som ble gjennomført 2016/2017 viste at oppsummert har 94% av de 
uteksaminerte fra AHO en 100% stilling ved spørsmålstidspunktet. Kun 31% anskaffet 
sin første jobb før fullført studium samt 64% føler at utdanningen har relevans i 
forhold til nåværende stilling. Se detaljer ved de nedenfor stående figurer 
(Universitet A-D er et utvalg av andre universitet i Norge) 

Stillingsandel i i nåværende stilling 

 

 

Tidspunkt for første jobb 
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Utdanningsrelevans i forhold til nåværende stilling 

 

Diplomsensurering 

AHO gjennomfører diplomgjennomganger 2 ganger i året. Ved hver gjennomgang 
etableres sensorteam på 3 eksterne sensorer som via diplomgjennomganger samt 
tilsendt materiell gjennomgår, kvalitets sikrer og evaluerer studentene som skal 
avlegge sin diplomeksamen. 

Dette arbeidet er en særdeles viktig del av det å påse at bransjerelevans og relevans 
til fagets særegenhet er ivaretatt av prosjektene til studentene. Hvert sensorteam 
leverer en sensorrapport etter endt sensoroppdrag. Sensorrapportene sendes 
programutvalgene for gjennomgang samt evaluering og diskusjon vedrørende 
relevans og kvalitet på prosjektene. Se eksempler på diplomsensorrapporter i 
vedlegg 7.  
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Mål 2018-2019: Gjennomføring av ny kandidatundersøkelse 

8. Ph.d.-programmet  

Forskningsutvalget har på vegne av styret hovedansvaret for forskerutdanningen ved 
AHO. Fra høsten 2017 har et programutvalg for ph.d.-programmet, underlagt FU, 
hatt det daglig ansvaret for kvalitetssikringen sammen med leder av ph.d.-
programmet.  

Inntakskvalitet 

Forskningsutvalget (FU) har i studieåret 2017/2018 hatt et økende fokus på 
inntakskvaliteten på programmet. FU har koordinert prosessen rundt tilsetning av 
stipendiater, gjennom å kvalitetssikre utlysningene, samordne utlysningsprosessen, 
oppnevne bedømmelseskomiteer og tilsette stipendiatene. Det har også vært et 
klart mål at allerede ved utlysning skal det vært klarlagt hvem som er veileder og 
hvilket fagmiljø kandidaten som blir tilsatt skal knyttes til. Bakgrunnen for dette 
fokuset er å sikre at AHO tar opp kandidater som er godt forberedt til å ta en 
doktorgrad og skal greie å gjennomføre på normert tid. Responsen på prosessen har 
vært god og AHO håper at det vil vise seg i lavere gjennomføringstid for 
kandidatene som tas opp på programmet.   

Programdesign 

Fra forrige studiekvalitetsrapport ble følgende punkter nevnt som 
oppfølgningspunkter for ph.d.-programmet, alle knyttet til programdesign 

 Få ferdigstilt evalueringen av ph.d.-programmet og igangsette tiltak ut ifra 
hva som kommer frem der.  

 Få det nyopprettede programutvalget for ph.d.-utdanningen på beina og la 
dem ta ansvar for å videreutvikle programmet faglig, administrativt og 
strukturelt.  

 Videreutvikle rapporteringsrutinen ISP for å sikre at den kan bidra konstruktivt 
til å planlegge doktorgradsstudiet for kandidater, veiledere og ph.d.-
programmet.   

I skoleåret 2017/2018 har forskningsevalueringen blitt ferdigstilt og gitt god 
dokumentasjon på programmets utvikling. I tillegg har det våren 2018 vært 
gjennomført en helt ny måte å følge opp framdriftsrapporten ISP, som har blitt godt 
mottatt. Ut av dette ble det forfattet en rapport som ble fremlagt programutvalget 
for ph.d.-programmet og Forskningsutvalget. Resultatet av rapporten har blitt at 
selve kurskomponentene i programmet har blitt redesignet for å sikre at kandidatene 
får den opplæringen de etterspør. Veiledere har i større grad blitt ansvarliggjort og 
det er skapt et tydeligere skille mellom ansvaret til programmet og veiledere.  

NOKUT tilsynet våren 2018 involverte også ph.d.-programmet og prosessen med å 
dokumentere og diskutere kvalitetsarbeid på doktorgradsnivå har vært lærerik for 
hele skolen.  
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Et hovedfokus for 2018/2019 er å forankre ph.d.-programmet tydelig i 
organisasjonen og gjøre programmet mye mindre sårbart. Det innebærer at 
programmet og dens ansvarsområde er klarere definert i organisasjonen for å sikre 
at inntakskvalitet, studiekvalitet og progresjon for kandidater tilknyttet de ulike 
instituttene blir fulgt opp på en skikkelig måte.  

Resultatkvalitet  

  

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vår 

2018 

Nye doktorgradsstudenter 12 8 7 12 4 7  6 

Doktorgradsstudenter totalt 55 56 51 62 59 53  52 

Avlagte doktorgrader 4 6 8 5 7 10  2 

 

AHO hadde rekord i antall uteksaminerte ph.d.-kandidater i 2017 på hele 10 stykker. 
2018 ser ut til å bli et mellomår hvor 2019 trolig vil nå nærheten av samme antall 
som 2017.  

AHO ligger jevnt rundt 50 ph.d.-kandidater på programmet. Mange av disse er 
kandidater som går over normert tid og AHO har ennå en jobb å gjøre med å øke 
gjennomstrømningsprosenten som ligger på rundt 60 %.  

Internasjonalisering  

AHOs Ph.d.-program er internasjonalt rettet og skolen henter de beste kandidatene 
fra hele verden. De siste årene har oppstarts kullet bestått av en kombinasjon av 
norske og internasjonale studenter. For første gang var det ved oppstart i 2018 kun 
internasjonale studenter tatt opp på programmet. På en side er det et godt tegn at 
AHO rekrutterer bredt og henter de fremste forskertalentene i AHOs fagfelt til skolen. 
På den andre siden er det bekymringsfullt at ingen av AHOs egne masterstudenter 
eller andre studenter fra Norge blir tatt opp programmet, da en av AHOs 
samfunnsoppgaver er å forske på norske kontekster.  

En oppgave for 2018/2019 er å avdekke om AHOs masterprogrammer utdanner 
kandidater som er kvalifisert for AHOs Ph.d.-program. I tillegg må man i 
tilsettingsprosessen rundt stipendiatstillinger sikre at man finner den balansen AHOs 
ønsker mellom internasjonale kandidater og kandidater fra Norge.  

Relevans 

Ph.d.-programmet ved AHO uteksaminerer kandidater som både er kvalifisert for 
jobber i akademia og utenfor. En interessant utvikling de siste årene er at kandidater 
fra AHO har blitt ansatt i næringslivet for å få ansvar for forskningssatsningen i 
bedrifter med AHOs fagprofil. Det bidrar til at AHO får tettere kontakt til 
næringslivets behov og forskningsprioriteter, men det viser også at AHOs utdannelse 
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på doktorgradsnivå gir kandidatene en kompetanse som disse bedriftene etterspør 
og ønsker i økende grad.  

 

Mål 2018-2019 

 Et hovedfokus for 2018/2019 er å forankre ph.d.-programmet tydelig i 
organisasjonen og gjøre programmet mye mindre sårbart. 

9. Erfarings basert videreutdanning  

Inntakskvalitet 

Etter og videreutdanningsmasteren ved AHO består dette studieåret av to program: 

 Urbanisme og 
 Arkitekturvern 

Våren 2017 ble det tatt opp et nytt kull ved AHO med henholdsvis 20 og 13 
studenter. Opptaket av EVU studenter er i forhold til AHOs øvrige opptak svært 
annerledes da dette opptaket er i behov av markedsføring og av prosesser som 
dette medfører.  

Programdesign 

Programmene har dette studieåret vært igjennom en stor revidering og ytterligere 
tiltak er igangsatt for å samkjøre enkeltmoduler på hvert av programmene. Det er 
både faglige og kommersielle grunner til at en samkjøring av moduler bør gjøres og 
studentene har hatt stort faglig utbytte av å både få samarbeide på tvers samt få et 
innblikk i hverandres fagområder, 

Resultatkvalitet og relevans 

Det er jobbet målrettet med progresjon og oppfølging av studenter tilhørende disse 
programmene. Da gruppene er relativt små er det viktig for programkvaliteten at det 
er en jevn progresjon i studentgruppen slik at både samtaler og gruppearbeid kan 
vedlikeholdes. 

Da EVU mastrene har opptak hvert 2. år vil det for dette studieåret være få fullførte 
kandidater da de aller fleste fremdeles er aktive studenter. 

EVU program Høst 2017 Vår 2018 
Master i arkitekturvern 1 kandidat 2 kandidater 
Master i urbanisme  3 kandidater 

 

Kandidater som har avsluttet sin master i urbanisme og arkitekturvern har meldt 
tilbake at programmet har høy grad av relevans. Det ble våren 2018 gjennomført en 
spørreundersøkelse blant studentene på kullet som ble tatt opp våren 2017. En 
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hoveddel av gruppen melder tilbake at studiet har høy grad av relevans i bransjen. 
De har oppnådd nye oppgaver ved å ta studiet og flere har kvalifisert seg til nye 
jobber ved å ta programmet 

Mål 2018-2019 

Det igangsettes et stort arbeid knyttet til organisasjonsstruktur for EVU mastrene ved 
AHO. Dette arbeidet skal både sikre økonomi, relevans samt kvalitet på 
programdesign.  
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10. Vedlegg 

Vedlegg 1: Frafallstall Master i Arkitektur og Master i Design 

KULL 2010 Arkitektur – Normert ferdig  Høst 2015 

Tabellen viser studenter knyttet til kull 2010 master arkitektur. Linjen aktive viser 
antall aktive studenter i hvert semester fra 2010. Linjen kvalifikasjoner viser antall 
kvalifikasjoner fra dette kullet oppnådd det spesifikke semesteret. Spalten Running 
sum of kvalifikasjoner viser totale mengder kvalifikasjoner summert for dette kullet. 
Frafall viser hvor mange studenter som ikke er semesterregistrerte.  

Tallene viser at seks semester etter normert fullføringstid er det ennå 2 aktive 
studenter på AHO. 46 studenter har fullført studiene, mens 12 personer (20 %) har 
falt fra studiet.  
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KULL 2011 Arkitektur – Normert ferdig  Høst 2016 

Tabellen viser studenter knyttet til kull 2011 master arkitektur. Linjen aktive viser 
antall aktive studenter i hvert semester fra 2011. Linjen kvalifikasjoner viser antall 
kvalifikasjoner fra dette kullet oppnådd det spesifikke semesteret. Spalten Running 
sum of kvalifikasjoner viser totale mengder kvalifikasjoner summert for dette kullet. 
Frafall viser hvor mange studenter som ikke er semesterregistrerte.  

Tallene viser at fire semester etter normert fullføringstid er det ennå 7 aktive 
studenter på AHO. 45 studenter har fullført studiene, mens 9 personer (14 %) har 
falt fra studiet.  
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KULL 2011 Design – Normert ferdig  Vår 2016 

Tabellen viser studenter knyttet til kull 2011 master i design. Linjen aktive viser 
antall aktive studenter i hvert semester fra 2011. Linjen kvalifikasjoner viser antall 
kvalifikasjoner fra dette kullet oppnådd det spesifikke semesteret. Spalten Running 
sum of kvalifikasjoner viser totale mengder kvalifikasjoner summert for dette kullet. 
Frafall viser hvor mange studenter som ikke er semesterregistrerte.  

Tallene viser at fire semester etter normert fullføringstid er det ennå 1 aktiv student 
på AHO. 14 studenter har fullført studiene, mens 14 personer (50 %) har falt fra 
studiet.  

Grunnlaget for et så stort frafall er trolig at mange studenter har meldt overgang 
til master i arkitektur tidlig i studieløpet, og dermed ikke fullført denne graden. Det 
må undersøkes nærmere, men det ser slik ut på tallene.  
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KULL 2012 Design – Normert ferdig  Vår 2017 

Tabellen viser studenter knyttet til kull 2012 master i design. Linjen aktive viser 
antall aktive studenter i hvert semester fra 2012. Linjen kvalifikasjoner viser antall 
kvalifikasjoner fra dette kullet oppnådd det spesifikke semesteret. Spalten Running 
sum of kvalifikasjoner viser totale mengder kvalifikasjoner summert for dette kullet. 
Frafall viser hvor mange studenter som ikke er semesterregistrerte.  

Tallene viser at fire semester etter normert fullføringstid er det ennå 1 aktiv student 
på AHO. 17 studenter har fullført studiene, mens 8 personer (30 %) har falt fra 
studiet.  

Grunnlaget for et så stort frafall er trolig at mange studenter har meldt overgang 
til master i arkitektur tidlig i studieløpet, og dermed ikke fullført denne graden. Det 
må undersøkes nærmere, men det ser slik ut på tallene.  
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Vedlegg 2: Rapport fra fokusgruppe om oppstart ved AHO 

Tidspunkt: 17. september 2018, 15.30-16.30 
Hvor: Grupperom 3 AHO 
Hvem: 10 studenter. 3 studenter fra design, 3 fra landskap og 4 fra arkitektur. Alle tilfeldig trukket fra 
klasselisten. 

Seansen foregikk som en samtale der undertegnede fungerte som en moderator som styrte gruppen 
gjennom seks ulike tema: 

 Hjemmeoppgave 
 Skoleoppgave 
 Informasjon i forkant av studiestart 
 Oppstarten 
 Informasjonsmøtene dag 2 
 Fadderopplegget 

Deltagerne var stort sett engasjerte og svarte ivrig på spørsmålene jeg stilte. Ved uklarheter hadde jeg 
mulighet til å forklare og jeg ba dem ofte utdype hvis jeg ville få vite mer om synspunkter knyttet til et 
av temaene.  

Informasjon om hjemmeoppgaven på AHOs nettsider: 

Hele gruppen mente at informasjonen om opptaksprøven og opptaksprosessen på AHOs nettsider var 
god og tilstrekkelig. De var alle klar over at de skulle gjennom en to-delt opptaksprøve og flere hadde 
også tatt prøven tidligere. De trakk fram at hjemmeoppgaven i år fremsto som åpen, både i den 
forstand at den kunne løses på flere måter og fordi den ikke inneholdt fagspesifikk terminologi og 
sånn sett kunne virke ekskluderende på noen grupper søkere.  

Arbeidet med hjemmeoppgaven 

I år ble hjemmeoppgaven publisert 3. april med frist for innlevering 27. april. Jeg spurte hvorvidt 
tidsrommet de hadde å jobbe med oppgaven var for lang, om det var tyngende å ha oppgaven 
hengende over seg i en ellers travel periode. Dette var de ikke enige i. De mente det var godt å ha 
såpass lang tid på å løse oppgaven. Ikke at de nødvendigvis brukte mer enn to dager på aktiv 
jobbing, men de hadde mulighet til å disponere tiden de skulle bruke på arbeidet selv. De mente også 
at det var godt å kunne la oppgaven modnes i tankene. 

Ingen av deltagerne meldte om at de hadde fått hjelp til å løse oppgaven. De mente at i årets 
oppgave var teksten lett å forstå, og behovet for hjelp fra foreldre eller andre mindre. Her er det 
selvsagt en risiko for underrapportering. Noen fortalte at de også kviet seg for å diskutere innholdet i 
oppgavene og løsningsmuligheter med venner. Kanskje dette er på grunn av konkurranseelementet i 
kampen om studieplass? 

Innlevering på Moodle 

Ingen av deltagerne hadde hatt store problemer med opplastingen på Moodle. De mente at det var 
«ganske lett å forstå, men veldig tidkrevende». Noen reagerte på manglende informasjon om bl.a. at 
man måtte opprette ny bruker selv om man hadde søkt tidligere år. Flere av deltagerne opplevde de 
siste timene før innleveringen som hektisk og stressende. Et par hadde i denne prosessen kontaktet 
AHO på e-post (opptak@aho.no) eller telefon og fått hurtig og god veiledning. 

Opptaksprøven på skolen 

Etter at hjemmeoppgaven er sensurert blir aktuelle kandidater innkalt til skoleoppgaven. Jevnt over 
syntes gruppen at de fikk god og tilstrekkelig informasjon om denne dagen, men noen reagerte på feil 
informasjon i utsendt e-post/nyhetsbrev og noen syntes det var vanskelig å forstå hvilken prøve de var 
kvalifisert for og innkalt til.  
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Flere søkere ønsket også å vite tidligere når skoleoppgaven gjennomføres. 

På spørsmål om det var enkelt å forstå oppgaveteksten melder flere av deltagerne at denne prøven 
var mer komplisert i språket. En deltager forteller at hun ikke forsto begrepet «snitt» og fikk ikke svar 
da hun spurte noen av vaktene. Hun endte med å se på sidemannen. Flere av kandidatene som tok 
landskaps- og arktitekturprøven mente at denne oppgaven krevde forkunnskaper i større grad enn 
hjemmeoppgaven, og kanskje i større grad enn ønskelig. De var bekymret for at det kan gi fordeler til 
søkere som har gått på en av de såkalte «forskolene».   

Søkerne ga imidlertid uttrykk for at det å jobbe med skoleoppgavene var «artig», «spennende» og 
«utfordrende». De syntes materialene de fikk utdelt var gode å bruke og syntes at de hadde nok tid, 
selv om de fleste satt tiden ut. De påpekte at informasjonen om hva de kunne/skulle ha med ga rom 
for forskjellsbehandling ved at det kunne være dyrt å skaffe seg nødvendig utstyr hvis det ikke var noe 
en hadde fra før.  

Etter at opptaksprøven er sensurert får kandidatene vite poengsummen fra hver av juryene, samt 
høyest mulige poengsum. Flere syntes det var vanskelig å vite hva de kunne bruke denne kunnskapen 
til. De hadde kontaktet AHO for å be om en antydning om hvordan hun eller han lå an uten å få noe 
oppklarende svar. De hadde forståelse for at summen som tilslutt vil gi opptak vil variere fra år til år. 
Et par av søkerne til landskapsarkitektur reagerte også på at de hadde fått en svært høy poengsum 
av landskapsjuryen og samtidig veldig lavt av arkitekturjuryen. De ønsket seg en tilbakemelding på 
kriteriene for bedømmingen.  

Informasjon i forkant av studiestart 

På spørsmål om hvordan nyhetsbrevene i etterkant av at tilbudene ble gitt fungerte sier de fleste at 
de ikke har noen minner om nyhets- eller informasjonsbrev før rett før studiestart. De sier imidlertid at 
de hadde ønsket seg en del konkret informasjon tidligere enn det de fikk. De nevner bl.a. at 
informasjon studieturer, kostnader knyttet til disse, lister over påkrevd materialer (design), 
pensumbøker etc. kom veldig sent, noe helt inn i oppstarts uken. Særlig det som har med utgifter å 
gjøre mener hele gruppen bør komme mye tidligere. Flere oppgir at de nå sliter med økonomien som 
følge av bl.a. studieturer som ble unødvendig dyre som følge av sen informasjon.  

En av studentene forteller at hun etter flere framstøt en måned inn i semesteret ikke har en klar liste 
over programvare hun må kjøpe/installere.  

Det er også noe frustrasjon knyttet til at timeplanen kommer veldig sent, det samme med beskjeder 
om oppgaver/innleveringer. Studentene synes det er veldig vanskelig å planlegge livet rundt studiene. 
Særlig det å ha en jobb ved siden av studiene er vanskelig på grunn av at arbeidsbelastningen på 
studiet er høy og uforutsigbar. 

Den første tiden som student ved AHO: 

Den første dagen i åpningsuken blir studentene ropt opp i plenum, før de møter lærerteamene for 
faglig opplegg. Lærerteamene har også laget faglige og sosiale arrangementer gjennom den første 
uken, noen programvise og noen fellesopplegg. Studentene mente at dette var veldig spennende å 
være med på og at det var positivt at de fikk kjennskap til faglige problemstillinger med det samme. 
Disse arrangementene førte også til at studenter kom i prat med hverandre. En mente at de faglige 
arrangementene var vel så gode arenaer for å bli kjent med medstudenter som de studentdrevne 
aktivitetene.  

Det eneste de hadde å utsette på det faglige opplegget den første uken var noe uklarhet med 
hensyn til tidspunkt for oppstart av de ulike aktivitetene. 

I år var det et studentdrevet fadderopplegg med ulike aktiviteter på dagtid og kveldstid gjennom den 
første uken. Også dette opplegget syntes deltagerne i gruppen var bra. De hadde ønsket seg 
programmet tilsendt litt tidligere enn de fikk det, men innholdet i programmet var variert og 
aktivitetene bød på gode arenaer for å bli kjent med medstudenter. En av deltagerne det trakk fram 
som svært positivt at aktivitetene ikke var basert på «fyll og drikking» der det var lagt opp til et høyt 
alkoholinntak. Dette mente han sto i kontrast til et tidligere studiested han hadde studert ved. Dette 
var gruppen enige i.  
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Det ble en diskusjon i gruppen hvorvidt det var positivt eller negativt at faddergruppene var blandet, 
dvs. ikke inndelt etter studieprogram. En av studentene hadde savnet flere fra egen klasse i 
faddergruppene og kunne ønske seg en «ren» landskapsfaddergruppe. Denne uttalelsen ble 
imøtegått av flere andre som mente at det i etterkant var veldig fint å kjenne flere enn klassen sin på 
AHO. I etterkant av fadderuken forteller de at de knapt ser noen andre, så da kan det være godt å ha 
hatt faddergruppen i starten slik at de kjenner noen utover de i egen klasse.  

Informasjonsmøtet 

Tirsdag i oppstarts uken arrangeres et administrativt informasjonsmøte for de nye studentene der IKT, 
SAHO, bibliotek, studieadministrasjon og verkstedet har informasjonsinnlegg. Her måtte deltagerne 
innrømme at de satt igjen med lite informasjon. De syntes det var nyttig å se ansikter og å høre hvem 
og hva som finnes på skolen, men hadde ønsket all informasjonen tilsendt, gjerne i forkant, slik at de 
hadde noen knagger å henge det på. Flere trekker frem e-posten fra IKT om informasjon om 
pålogging og systemer som veldig god.  

En måned ut i semesteret melder de imidlertid at det er fryktelig mye e-post som blir sendt ut, mye 
som er irrelevant, feilsendt eller sendt til en for stor gruppe. De forteller at de sletter store mengder e-
post hver dag og at de har opplevd å gå glipp av viktig informasjon fordi det har blitt mistet i 
«støyen» fra spam eller uviktig eller feilsendt e-post.  

I den første uken hadde studieadministrasjonen en service-stand i Galleriet gitte tidspunkt hver dag. 
Dette var studentene fornøyd med, men syntes at åpningstidene ikke var godt tilpasset opplegget de 
var med på ellers. De mente at ofte pakket servicestanden ned i det studenten kom ut av 
forelesningssalen. De rapporterte også om at de ikke alltid fikk svarene de trengte eller at de ble 
henvist til nettsiden når de stilte konkrete spørsmål. 

Oppsummering og foreslåtte tiltak  

Jevnt over var studentene fornøyde med både opptaksprøvene og studiestart, og alle rapporterte om 
at de trives godt både faglig og sosialt på AHO. Det er imidlertid noen tiltak som bør iverksettes på 
bakgrunn av funnene i fokusgruppen: 

 Sensureringen av opptaksprøvene bør basere seg på noen kriterier det er mulig å oppgi til 
søkerne slik at de kan forstå poengsummen de blir gitt 

 Opptakskomiteen bør være enda mer bevisst på at språket i opptaksprøvene er mulig å 
forstå selv uten inngående kjennskap til feltet 

 Detaljer om studieturer i begynnelsen av semesteret må sendes ut så fort opptaket er klart 
slik at studentene får mulighet til å forberede seg og å bestille eventuelle billetter før de har 
blitt altfor dyre 

 Generelt bør nye studenter få mer konkret og nøyaktig informasjon om timeplan, aktiviteter 
og pensum gjerne før semesterstart.  

 E-poster til Alle studenter bør begrenses  
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Vedlegg 3: Hjemmeoppgave 2018 (design, arkitektur og landskap) 

 
Begge oppgavene skal løses av alle søkere. 
 
Oppgave 1: 
Ditt sted 

Velg et sted i ditt nærområde som betyr noe for deg. Du skal formidle stedet til en person 
som ikke har vært der før ved å lage objekter og tegninger. Disse skal samles i en eske på 
20x20x20 cm som du lager selv. 
 
Opphold deg på stedet i én time. Observer hva som gjøre at du synes stedet er interessant; 
det kan være et spesielt lys, en fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en 
opplevelse eller noe annet? 
 
Tenk på hvordan det er å pakke opp esken og hvordan innholdet presenteres for den som 
får esken. 
 
Innlevering: 

 Lag en fotoserie som viser hvordan esken åpnes og som viser alle objektene og 
tegningene. Du kan bruke så mange foto du vil, men alle fotografiene skal samles på 
to sider i liggende format. 

 
Oppgave 2 

Tid 
Du skal lage en gjenstand som handler om tid. 
 
Du står fritt til å tolke begrepet ‘tid’ som du vil. ‘Tid’ kan for eksempel være spesielle øyeblikk, 
gjentakelser, hverdagslige hendelser eller store begivenheter. 
 
Tenk på hvilket uttrykk gjenstanden skal ha. Du kan bruke former, farger, bevegelige deler, 
teknologier, humor etc. Du kan bruke hvilke materialer og teknikker du selv ønsker. 
 
Innlevering: 

 Lag en tegning av gjenstanden som forklarer hva den gjør. Du skal gi gjenstanden et 
navn, og kan bruke en tekst på max 20 ord som forteller hvordan du har tolket 
begrepet ‘tid’. Du kan bruke valgfri teknikk (blyant, penn, maling, collage, digitalt 
etc.). Teksten og tegningen skal leveres på et ark i liggende format 

 Gjenstanden dokumenteres i en fotoserie på et ark i liggende format. I tillegg kan du 
lage en film på maks 1 minutt (dette er valgfritt). 
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Vedlegg 4: Skoleoppgave Design 2018 

 
Barn i transitt 
Mange flyktningbarn og ungdommer, med eller uten familier, venter på å få svar på 
oppholdstillatelse i Norge. Dette er en vanskelig ventetid, men hvordan kan denne tiden 
brukes til noe meningsfylt og positivt? 
 
Du skal designe et prosjekt eller en aktivitet for barn eller ungdommer som venter. 
 
DEL 1 
Din første oppgave er å utvikle et tema, en ide eller konsept for prosjektet eller aktiviteten. 
Du kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hvordan kan prosjektet 
skape relasjoner til lokalsamfunnet? Hvordan kan prosjektet bidra til lek, læring og 
kunnskap? Eller hvordan kan prosjektet bidra til sosial deltakelse? 
 
Prosjektet skal fungere uavhengig av hvilket språk barna/ungdommene snakker. 
Kommunikasjon uten bruk av tekst vil derfor være viktig. 
 
Du skal visualisere prosjektet gjennom skisser (for eksempel stemnings-skisser) og 
billedtekster.  
Du skal også gi prosjektet et navn. Du skal levere skissene på 1 A3 ark og kan inkluderer så 
mange skisser du vil. Skissene kan gjerne klippes ut og limes samlet på ett ark. Bruk kun en 
side av arket. 
 
DEL 2 
Du skal designe materiale, altså de elementene eller tingene, som former hvordan 
prosjektet eller aktiviteten gjennomføres og oppleves. Du skal levere følgende 
underoppgaver: 
 
1. Design opplevelsen av aktiviteten eller prosjektet for barna eller ungdommene. Tenk 

på den totale opplevelsen brukeren har over tid. Vis med tegninger som en sekvens 
eller en tidslinje med opplevelser. Du har ett A3 ark til rådighet. Bruk kun en side av 
arket. 

 
2. Design et opplegg for bruk av digitale media knyttet til hele eller deler av 

prosjektet/aktiviteten (app, nettside, tjeneste, spill, sosiale medier etc). Ta 
utgangspunkt i at barna har tilgang til digitale plattformer. Du har ett A3 ark til 
rådighet. Bruk kun en side av arket. 
 

3. Design en eller flere gjenstander som benyttes under aktiviteten/prosjektet. Se for deg 
at barna eller ungdommen får disse gjenstandene. Bruk utdelt papp og lag en modell i 
størrelse 1:1. 
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Vedlegg 5 Skoleoppgave Arkitekt og Landskapsarkitekt 2018 

 
Havet 
 
På det utdelte flyfotoet ser du en ei strand på Senja i Troms. På dette stedet er det 
spesielt ekstrem sjø med mye bølger og tidevannsforskjell på 2,5 m. Har skal det bygges et 
lite galleri på stranden. Bygningen skal være en enkel konstruksjon som skal virke med 
bølgene og tidevannet.  
 
Galleriet skal inneholde minst tre flotte innvendige rom og minst et uterom. Rommene skal 
ha følgende funksjoner: 
 

• Et ankomst-rom hvor man kommer inn i bygningen 

• Et godt rom for utstilling av skulpturer 

• Et godt rom for visning av video  

• Et uterom som gjør det meste ut av opplevelsen av å være ved havet 
 
Rommene bør gi ulike opplevelser, og kan ha forskjellig forhold til utsiden. Tenk på hva 
man ser ut fra hvert rom: hav, land eller himmel? Tenk på hvordan man ankommer og 
forlater bygningen, hvordan man beveger seg i galleriet, og hvordan man opplever 
rommene i sammenheng. 
 
1. Tegn skisser av minimum 5 ulike ideer du har for galleriet. Fokuser på å gjøre dem så 

forskjellige som mulig. Skissene må være enkle og presise nok til at en utenforstående 
kan skjønne hva du har tenkt, og vise hvordan strukturen takler tidevannet. Du har 1 A3 
ark til rådighet og kan inkluderer så mange skisser du vil. Skissene kan gjerne klippes ut 
og limes samlet på ett ark. 

  
2. Bygg en modell av galleriet. Fokuser på gode sammenføyninger av materialene, og på 

å lage en enkel, vakker modell. Konstruksjonen skal stå på 1 A3 ark. Du skal vise 
målestokk ved å plassere en valgfri menneskefigur i papp i eller ved modellen. 

 
3. Vis forholdet mellom havet og galleriet i en enkel tegning som viser et tverrsnitt 

gjennom bygningen og landskapet slik at dette ses fra siden (et snitt). Ha også her 
med en menneskefigur for å vise målestokk. 

 

 
 Har tolket venter. 
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Vedlegg 6 Prisvinnere AHO WORKS STUDIO+ DIPLOMA AWARDS 

Prisvinnere AHO WORKS STUDIO+ DIPLOMA AWARDS HØST 2017 

Jury arkitektur:  

Helle Storvik (Asplan Viak), Øystein Rø (Transborder), Jonas Norsted (Atelier Oslo). Jury design:  

Dan Sevaldson (former Volvo Cars), Lucas Cueni (Schibsted), Rachel Troye (AHO). 

 

ARKITEKTUR- & LANDSKAPSARKITEKTURPRISER 

 
Fremragende bruk av mur eller betong i arkitektur 

Bygg uten grenser 

Søren Olav Bessesen & Åsmund Skeie - Guest Studio 

 

Fremragende bruk av tre i arkitektur / Excellence in the use of timber,   

TreFokus 

Knut Børre Mølstad; Tectonic Exercises 

 

Pris for innovativ bruk av stål  

Norsk Stålforbund  

Jonathon Værnes; Tectonic Exercises 

 

Profesjonalitetsprisen  

Arkitektbedriftene i Norge 

Marius Falkenberg Erikstad og Eirik Mikael Skogli; G3 Byboligen 

 

Bruk av datagrafikk 

graphisoft  

Images of many natures, HELE KURSET 
 

Byutvikling og planlegging  

AHO 

Are Hagen; Civic Miniatures 
  

 

Nominasjon til RIBA President’s Silver Medal Award for masterprosjekt 
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RIBA 

Silvia Michaela Diaconu – Islands; Images of many natures 

Nominasjon til RIBA President’s Bronze Medal Award for 3. Årsprosjekt 

RIBA 

Daniel Todorov Tenev, Fabian Langerud Granhaugen,  Stine Mari Gallefoss; GK5 
By- og arkitektur 

 

  
Nominasjon til Europan Norges studentpris  

EUROPAN 

Oskar Hjellbakk  - Elemental Concepts of the Subarctic City -blue/green/white 
Anais De Massey, Torunn Marie Eriksen, Jeanette Hoff  - GK5 By- og arkitektur 
Simon Desimpelaere - High-Density, Climate-Adapted Urban Housing 
Kaja Skaskiewicz - Guest studio 
Erle Austrheim - Civic Miniatures  
 

 
FELLESPRISER ARKITEKTUR, DESIGN, LANDSKAPSARKITEKTUR 

 
AHO Exhibition Award 

AHO 

Tangible Interactions The whole course 
Islands: Images of many natures. HELE KURSET 

 
DESIGN 

Industridesign  

K8  

 

Kexin Fan, Yiting Zhao, Design Studio / designBRICS; MOGU 

 

 

Tjenestedesign  

Making Waves 

Service Design 1: Partner: Jar Isforum Hele kurset:  
Alice Smejkalova and Vilde Aase: Project:  In the heart of it  
Amelie Dinh and Karen Byskov – Project:  Getting Onside 
Carlotta Ludig, Frida Støvern and Paulina Buvinic -  Project:  Giving the soul a body 
Frida VDrift Breivik, Frøya Thue and Ester Kaasa Project:  Keeping up with the sponsors 
Palak Dudani, Trygve Restan and Xiaoyun Wang Project:  Kom curl med oss! 
YungHan Hsiao Project:  Who is behind the door? 
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Interaksjonsdesign  

BEKK  

Miryam Pippich & Irén Andresen: design studio; Shift 

 
 

Kompleksitet og helhetstenkning 

EGGS Design 

Thiago Freitas; UDI as a case for examining workplace democracy. 

 

Form & uttrykk  

AHO 

Mikkel Sommerschield Jøraandstad: BLEKK 

 

Bærekraftig design  

Halogen 

Julia Grundström, Ole Birger Neergård, Ragnhild Milter og Martin Brændhaugen; 'Mellomrom' 

 

Strategisk tilnærming til design  

Live Work 

Andreea Tecusan, Helene Falstad: FERTILITY TOOLS. 

 

Beste design diplom  

Designit 

Simon S. Guzman. Supporting the journey of recovery. 

 

--------------------//--------------------------------- 

AHO WORKS STUDIO + DIPLOMA AWARDS VÅR 2018 

JURY ARKITEKTUR 

Jonas Norsted (Atelier Oslo), Øystein Rø  

(Transborder Studio) & Helle Lind Storvik  

(Asplan Viak). 

JURY DESIGN  

Fredrik Matheson (BEKK), Dan Sevaldson  
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(former Volvo Cars) & Rachel Troye (AHO). 

 

Fellespriser 
  

 

Pris for fremragende skriving 

PAX 

Kjetil Sortland; Rome 

 

AHOs PRIS for beste utstillingsdesign 

AHO  

Literal Architecture: The whole course 
 
  

 

PRISER DESIGN 

Pris for Industridesign 

K8 Industridesign 

Renee Ranvig; Salen (Diplom) 

 

Pris for Tjenestedesign 

Making Waves 

Jonas Pettersson; Sone 

 
Pris for Interaksjonsdesign 

BEKK 

Carl Rustung; The multiplayer storybook (diplom) 

 
Pris for strategisk bruk av design 

Designit 

Jomy Joseph, Speculative Solar 

  

Pris for kompleksitet og helhetstenkning 
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Eggs 

Jomy Joseph; Speculative Solar(Diplom) 

 

Pris for form og uttrykk i design 

NORWAY DESIGNS 

Jonas Carlsen & Gard Hagen; Stauper daybed 

 

Pris for bærekraftig design 

Halogen 

Mengxue Zhou, Frøya Thue & Frida van der Drift Breivik 

 

The Steinar Thomassen Award 

Jomy Joseph; Speculative Solar (diplom) 

 
 
The 17 SDG DOGA Award 

Doga 

Jomy Joseph; Speculative Solar (diplom) 

 

PRISER ARKITEKTUR OG LANDSKAPSARKITEKTUR 

Pris for innovativ bruk av stål 

Norsk Stålforbund;  

Marie Blaker: Crime Lab 

Kit Bylett; Anatomic Dreams 

 

Fremragende bruk av mur eller betong i arkitektur 

Byggutengrenser 

Giacomo Pelizzari; Apartment building in Frogner Nr. 1 
 

Fremragende bruk av tre i arkitektur 

Trefokus 

Nikolai Lieblein Røsæg; NOVELTY 
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Layla Umay; CoWork CoPlay 

 

Profesjonalitetsprisen 

Arkitektbedriftene 

Krisoffer Sekkelsen; Studio Dance (diplom) 
 

Honorable mention 

Multistory buildings the whole course 

 
 

Fremragende byutvikling og planlegging 

AHO  

Taste of a territory; Envisioning Architectures of Water within Greater Oslo 

The whole course 
 

 
Fremragende bruk av datagrafikk 

GRAPHISOFT 

Maximilian Schob; Spectral Landscapes of Oslo 
 
 
Nominasjon til RIBA President Bronze Medals, bachelorprosjekt 

RIBA 

Oda Østerås Labben & Elias Joelson; Metrostasjon Grünerløkka 

 
Nominasjon til RIBA President Silver Medals, diplomprosjekt 

RIBA 

Christopher Caleb Hansen, Dale Wiebe & Eirik Nesheim; Leira 

 
Nominasjon til Europan Norges studentpris 

EUROPAN 

Milja Tuomivaara, Paul-Antoine Lucas & Mie Oribe Ueno Stuberg 
 

Statsbyggprisen 

STATSBYGG 
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Kristoffer Røgeberg; Densifying Suburbia 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 7  Eksempler på Sensorrapporter 2017-2018 

 

General feedback to AHO 

Diploma reviews DESIGN 11 – 12 January 2018 

14 projects 

 

 

 Good amount of time to review the reports prior to the presentations. We were well taken care of 
during the whole engagement. 

 The students are good at picking intriguing topics to tackle. Relevant and meaningful projects. 

 Generally, a good understanding of the design process and people-centered design. 

 Generally, good reports and good presentations.  

 Level of craftsmanship is ranging a lot 

 The students are taking on big challenges, but they scope it down so much that it limits their 
creativity and final outcome. Even if you are designing a city bike, I think they should still be able to 
consider the entire system to a certain extent. It is understandable that what they are detailing out in 
the end is “just the bike” – but they can’t ignore everything else.   

 Lots of the projects are quite “safe.” As designers of tomorrow they need to be able to push the 
boundaries more. I want to be left with the feeling, “Wow, that’s cool.”  

 Issue with several of the students testing their concepts on fellow design students. 

 The students should be encouraged to do more exploration, it feels like they are too quickly honing in 
on their final result. 
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 To present in front of a live audience and get feedback directly feels like a very meaningful way of 
presenting, although the presentation technique is varying a lot. 

 I am also missing someone throwing a spanner in the works. Sometimes it can be useful to force 
yourself to think; what if I had to come up with a completely different solution. For example I would 
have been very pleased if the rat trap investigated a “adopt a rodent” service. Even if it is only as a 
short brainstorming exercise it can generate new insight. The design processes feel a bit too linear 
and smooth in some cases. 

 What happens if something goes wrong? If the clients terminates the project during the diploma 
process? The robotic arm project could have benefited from a solid strategi from AHO if problems like 
this occurs in the future. It is a very good learning that projects terminates in real life, and knowing 
what to do if problems like this happens is crucial for the students. Let the reports tell the story about 
what happened, why and how the project could benefit from this.  

31.01.2018 
Examiners: Agnete Enga – Designit, Oslo 
          Anette Urhamar – Knowit, Oslo 
          Jonas Stokke- Stokke Project, Oslo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomacensors’ report – Architecture Autumn 2017                                    

February 2018 

 

- The organisation was again very good, materials, time planning etc. worked out very well, Thank you for that. 

- I was very impressed by the amount of students and staff that participated throughout the examinations. 

- The possibility to prepare in advance is helpful, but the format and amount of material that gets uploaded, 
should be more restricted. Also as discussed together with the students, a proper text explaining the project 
would be helpful and could be required from all students. 

- Regarding the presentation mode we had some discussion about this issue, we didn’t agree but I think we all 
understand the dilemma.  

A more traditionell way of presenting in front of panels and models would allow for a less formal discussion 
situation. Not every project benefits from the powerpoint presentation, as some of the quality of the work can 
get lost. Maybe there is a technical solution, (maybe with a camera and microphones) in which it is possible to 
still have a large size of audience while presenting in front of drawings and models? 

- I would have preferred if the presentations where more mixed, as in students from different groups, 
presenting during each day. That would help to get a better overview of the overall level and type of projects. 

 

- to get a more overall opinion and picture of what the jury as a whole thought of the projects, the written 
evaluations would need to be done differently. As it would probably take too much time to all sit together and 
formulate each evaluation (as one sometimes does in competition juries) maybe a member of staff could be 
noting down the main points and then the jury could then just add, correct and put together a short evaluation 
for each student. This would also speed uptake process so that in principles could receive the comments faster. 
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- Last but not least there was some discussion in regards to the themes chosen by the students. Maybe it was 
only the ones that we looked at, but there seemed to be majority of diplomas dealing with rather sombre 
subjects. I am not sure that this actually helps the students in their creativity. It seems that when looking for a 
theme for the thesis unfortunately the seriousness of the subject is valued above all?  
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February 2018 

 

- The organisation was again very good, materials, time planning etc. worked out very well, Thank you for that. 

- I was very impressed by the amount of students and staff that participated throughout the examinations. 

- The possibility to prepare in advance is helpful, but the format and amount of material that gets uploaded, 
should be more restricted. Also as discussed together with the students, a proper text explaining the project 
would be helpful and could be required from all students. 

- Regarding the presentation mode we had some discussion about this issue, we didn’t agree but I think we all 
understand the dilemma.  

A more traditionell way of presenting in front of panels and models would allow for a less formal discussion 
situation. Not every project benefits from the powerpoint presentation, as some of the quality of the work can 
get lost. Maybe there is a technical solution, (maybe with a camera and microphones) in which it is possible to 
still have a large size of audience while presenting in front of drawings and models? 

- I would have preferred if the presentations where more mixed, as in students from different groups, 
presenting during each day. That would help to get a better overview of the overall level and type of projects. 

 

- to get a more overall opinion and picture of what the jury as a whole thought of the projects, the written 
evaluations would need to be done differently. As it would probably take too much time to all sit together and 
formulate each evaluation (as one sometimes does in competition juries) maybe a member of staff could be 
noting down the main points and then the jury could then just add, correct and put together a short evaluation 
for each student. This would also speed uptake process so that in principles could receive the comments faster. 
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- Last but not least there was some discussion in regards to the themes chosen by the students. Maybe it was 
only the ones that we looked at, but there seemed to be majority of diplomas dealing with rather sombre 
subjects. I am not sure that this actually helps the students in their creativity. It seems that when looking for a 
theme for the thesis unfortunately the seriousness of the subject is valued above all?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master I Landskapsarkitektur- sensorrapport 

General observations and suggestions on the diploma thesis in the Master of Landscape Architecture, Institute of 

Landscape and Urbanism, AHO Oslo School of Architecture and Design.  

June 18, 2017 

 

This was overall a very interesting and informative experience, as the group of students was strong and the 

topics they selected were very relevant to questions being raised today on the contemporary landscape. 

Furthermore, the thesis topics point to the growing relevance of the field in addressing a broader set of issues 

worldwide. Most students had clear questions and took risks, testing their ideas in the context of an academic 

thesis. 

However, we noted that three of the projects were quite weak, in the sense that although the topics chosen 

were very good and pertinent to the conditions of today, the students did not use enough “tools” such as 

precedents, spatial experimentation, and adequate representation techniques.  Moreover, even in the best of 

cases the projects seemed somewhat half-baked. Given that the students are first-rate students, clearly 

committed, engaged, articulate, poised, and quite skilled at drawing, suggests to us that there may be some 

changes that are necessary in the diploma thesis program itself in order to realize the full potential of the 

students and of the masters program itself, in the years to come. 
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We would recommend the following: 

1. The diploma thesis as it now stands seems to be one that was developed for architecture students who 

have been at AHO for a longer time before they have to work independently in a thesis context. As 

such, they would be better prepared to undertake independent thesis work than the landscape 

students are, with only three semesters at the school before undertaking their thesis. We would advice 

the department to create a thesis process that reflects the conditions of the landscape architecture 

program itself. That is, a thesis program for students who have only had three semesters of landscape 

architecture studios before they enter the thesis program. By any standard this is a very short time, and 

only very advanced students would be able to work independently at a high level with only three 

semesters of previous studio work.  

2. A first suggestion might be, for example, to make the thesis preparatory work be a lot stronger by 

setting up a methodological structure and by following the student progress more closely. This can be 

through more hands-on advising but also more active group work and pin-ups. Topics would include 

research methods, precedent research at various scales, scale studies, analytical mapping, and 

preliminary approaches. Landscape architecture requires both technique and scholarly skill acquired 

through a good foundation in theory and history. The Institute should strengthen this side in order to 

be an international school. The diploma work as we saw it was uneven in terms of demonstrated 

evidence of research. 

3. Advising in general needs to be more hands on and directed. At 18 weeks, the diploma thesis semester 

is short for students to be starting from scratch, and to have to find the appropriate solution with a fair 

amount of the trial and error required to test ideas thoroughly.  

4. We believe that the Pass/Fail system of grading does not recognize the high achievement of some of 

the students who produced extraordinary work. A grading system of Low Pass, Pass, and Distinction 

would, for instance, recognize the different efforts and quality of the work. 

5. Related to this point, we noted that two of the students had weak English skills, with one not being 

able to participate in a dialogue. The school should ensure that to get the most out of a 4-semester 

program, the language must be at a certain level of proficiency. 

6. Given that most of the students come from overseas, we found that taking on issues and topics that are 

of relevance to their country is a great strength of the thesis program. However, it would be important 

to keep in mind that all students compete internationally with other students in a global job market.  

For this reason, having the students cap their education with a very strong project for their portfolio is 

key as they enter the job market, and as this program develops and further increases its reputation.  

7. Jumping to a more detail scale, one comment that was raised throughout the two days was that there 

was little to no description of the ground plane. Most projects left the ground as a blank space, with 

objects on top. It is paradoxical that as we discuss the architecture of the landscape, its very base and 

locus for action goes undescribed. This gives the sense that there is not enough understanding of 

landscape, geography, topography, spatial quality in the outdoors, and social use for unprogrammed 
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areas. More effort should be placed on having the students look closely at the techniques and 

potentials of the horizontal plane.  

8. Finally, we believe the faculty in the Institute for Landscape and Urbanism has very specific areas of 

expertise with a very high degree of achievement. This is an untapped resource in the diploma thesis 

program. In addition to more hands-on advising, expert consulting in the areas of faculty specialty 

would add great strength to the program, and lend it a unique focus. 

 

Many thanks again for the invitation to participate in the thesis reviews at your school. We enjoyed the 

collegiality and the opportunity to discuss these topics with each other. 

 

Thorbjörn Andersson  Anita Berrizbeitia  Klaus K. Loenhart  

SLU Ultuna   Harvard University  TU Graz 

Sweden   Cambridge, MA  Austria 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 75/18 Årsrapport læringsmiljøutvalget 2018 

 

 

    

 

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017/2018 

 

I henhold til Universitets- og høyskoleloven skal utdanningsinstitusjonene ha et 

læringsmiljøutvalg bestående av både studenter og ansatte. Ledelse av utvalget skal vekselsvis 

innehas av studentrepresentant og ansattrepresentant, og utvalget skal møtes minimum to 

ganger per semester.  

 

. Læringsmiljøutvalget har hatt et aktivt år. Det er gjennomført jevnlige møter og både 

spørreundersøkelse blant studenter, vernerunde samt samskipnadens SHOT undersøkelse har 

gitt godt underlags materiell for arbeidet i LMU. 

 

Læringsmiljøutvalgets viktigste saker for skoleåret 2018/2019 er: 

- Studentmiljøet 

- Bedre tilgang til trådløst nett 

- Søppelhåndtering 

- Psykososialt miljø i undervisningen 

- Fysiske forhold 

 

 
 

 

 
Forslag til vedtak: 

Styret tar årsrapport til etterretning.  

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen 

Arkivnummer 18/00854-2  

Vedlegg:  Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved AHO 2017-2018 
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1. Innledning 

 

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

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

 Studentvelferd 
 Det psykososiale læringsmiljøet 
 Studentmiljøet ved skolen 
 Tilrettelegging for studenter med særlige behov 

LMU har i løpet av studieåret 2017/2018 utviklet seg til et aktivt utvalg. 
Studentorganisasjonens målrettede arbeid knyttet til egen organisering og 
funksjonsfordeling har bidratt til at LMU har fått fokus blant studentene og aktive og 
dedikrete studentrepresentanter har bidratt til mange gode diskusjoner og høyt 
aktivitetsnivå. 

2. Sammensetning av læringsmiljøutvalget (LMU) ved AHO 

I studieåret 2017/2018 har LMU vært satt sammen av 

 3 studentrepresentanter ( Andreas Bakkebø, Maria Skarvatun, Maria Schrøder) 
 2 faglige representanter ( Carsten Loly, Jeppe Aagard Andersen, fra høst 

2018 har Siri Moseng gått inn som faglig representant for Aagård Andersen) 
 1 administrativ representant ( Ulrika Herlofsen- studiesjef) 

3. Aktivitet 

Det har vært gjennomført 4 møter i løpet av  studieåret 2017/2018. Det har vært 
studentene som har hatt ansvar for ledelse av LMU og studiesjef har fungert som 
sekretær i perioden. 

 

1. Våren 2018 gjennomførte LMU en spørreundersøkelse blant skolens studenter  

Noen hovedfunn fra undersøkelsen: 

- Studentene mener luftkvaliteten på salene er dårlig.  
- Temperaturen er ujevn da det ofte er svært kaldt eller svært varmt 
- Mange studenter ønsker mer arbeidslys på salene 
- Svært mange studenter er opptatt av søppelhåndteringen på skolen og 

ønsker et bedre system for dette både på salene og i kantina. 
- Mange studenter ønsker mer sosiale aktiviteter på skolen 
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2. Våren 2018 gjennomførete LMU en vernerunde på skolen  

Hovedfunnene etter vernerunde var i stor grad i samsvar med resultatene fra 
spørreundersøkelsen, hva gjelder de fysiske forholdene. 

3. Studentsamskipnadene i Norge gjennomførte våren 2018 en 
spørreundersøkelse om psykisk og fysisk helse blant studentene, 
«Shotundersøkelsen» 
 
AHO fikk oversendt sin del av resultatene fra denne undersøkelsen og har 
benyttet resultatene i sitt videre arbeid i LMU. 

Funnene i spørreundersøkelse, vernerunde og resultatene fra SHOTundersøkelsen har 
vært grunnlaget for LMUs videre arbeid 

Områdene som har hatt særlig fokus er: 

 Luftkvalitet og temperatur 
 Lys 
 Søppel håndtering 
 Internett 
 Psykisk helse 
 Psykososialt miljø i undervisningen 
 Studentmiljø ved skolen 

4. Tiltak og mål for 2018-2019 

LMU har i løpet av studieåret laget en handlingsplan som er behandlet av styret 
våren 2018. 

Handlingsplanen er et levende dokument og er førende for de tiltak som LMU jobber 
videre med. 

LMU har plukket ut noen fokusprosjekter som det jobbes videre med inn i neste 
studieår: 

Studentmiljø ved skolen- Oppfølging av reultatene fra SHOTundersøkelsen 

Studentrepresentatene har tatt med seg resultatene fra undersøkelsen inn i arbeidet 
som studentorganisasjonen SAHO gjør. Det er iverksatt flere aktiviteter som LMU 
mener er avgjørende for å bedre både psykisk og fysisk helse . 

 Dansegrupper 
 Nytt blandet kor 
 Yoga /stressmestring 
 Foredrag om stressmestring 
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Internett 

IKT har igangsatt et arbeid med å utbedre wifi tilgangen på skolen. Det er også 
tilbudt lokale basestasjoner fra IKT som i en mellomperiode skal bedre netttilgangen. 
LMU følger opp dette arbeidet. 

 

Søppelhåndtering på skolen  

Det er igangsatt et søppelprosjekt på skolen i regi av driftsavadelingen. LMU følger 
opp dette prosjektet. 

 

Psykososialt miljø i undervisningen 

LMU har satt dette på dagsorden og sammen med SAHO og UU jobbet frem 
forslaget om et tillitsvalgtsystem på skolen. De tillitsvalgte skal ha jevnlige møter med 
instituttledere og studieadministrasjon. Målsettingen er at saker som er tilknyttet det 
psykososiale miljøet i undervisninegn skal ivaretas bedre. 

 

Fysiske forhold 

Resultater fra vernerunde og spørreundersøkelse er tatt videre med linjeledelsen ved 
skolen og følges opp av studiesjef. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 74/18 Endring i Ph.d-forskrift 

 

 

    

 
Styret behandlet i sitt møte 18. april forslag til revidert Ph.d-forskrift som åpnet for at en doktorgradsavhandling 
kan bestå av andre leveranser enn en tradisjonell avhandling. Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styret ber om å få saken bedre belyst og forankret i organisasjonen.  

 

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

avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. (Sak 25/18) 

 
Forskningsutvalget (FU) opprettet en arbeidsgruppe bestående av førsteamanuensis Lise Amy Hansen og 
rådgiver Reier Møll Schoder som har utarbeidet en revisjon av det opprinnelige forslaget til endring. De har i 
tillegg utarbeidet forslag til rammeverk og retningslinjer og sikret en forankring i organisasjonen. Gruppen har 
også vurdert evalueringskriterier, men slår fast at det ikke er naturlig å forskriftsfeste eller utvikle reglement med 
evalueringskriterier utover det som beskrives i læringsutbyttebeskrivelsen. Arbeidsgruppens forslag ble 
behandlet i FU 17. oktober og FU stilte seg bak forslaget til revidert forskrift.  
 
Endringen innebærer at avhandlingen kan leveres som en monografi, en sammenstilling av mindre skriftlige 
arbeider («artikkelbasert») eller en sammenstilling av skriftlige og utøvende arbeider («verkbasert»). 
Arbeidsgruppen har foreslått utfyllende retningslinjer, men anbefaler ikke at det etableres evalueringskriterier for 
verkbaserte avhandlinger.  
 
 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar den forelagte revisjonen av § 10 i Ph.d-forskriften. 
 
Styret slutter seg til de utfyllende retningslinjer til Ph.d-forskriften. 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00266-3  

Vedlegg:  Vedtak i FU 

Endringer i Ph.d-forskrift - anbefaling fra arbeidsgruppen 

Eksisterende forskrift og nytt forslag 
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Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

17 October 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board room 

  Summoned : Thomas McQuillan, Mari Hvattum, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, Jonny Aspen,  

Marianne Støren Berg 

Notice of  absent:   Tim Anstey, Brita Nøstvik (Jonny Aspen and Ole Gustavsen left after 91/18) 

   Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Reier Schoder    

   Copy: Randi Stene 

 

 

 

NR  

91/18 Forslag til revidering av Forskrift for graden ph.d. ved AHO 

Arbeidsgruppen utnevnt av FU, Lise Amy Hansen og Reier Møll Schoder, vil legge frem deres forslag til 

diskusjon rundt revidering av ph.d.-forskriften til AHO.  

 

Vedtak 

FU stiller seg bak forslaget til revidering av §10 i Forskrift for graden ph.d. ved AHO.  

 

FU mener at saksfremlegget fra arbeidsgruppen oppfyller styrets ønsker om at forslaget må være belyst og 

forankret i organisasjonen. I tillegg mener FU at forslaget fremlagt svarer på styrets krav om at det utarbeides 

rammeverk, retningslinjer og evalueringskriterier for akademiske avhandlinger som består av annen 

fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 

 

FU ber om å bli forelagt den engelske oversettelsen av AHOs Ph.d.-forskrift til godkjenning før den offentliggjøres.  
  

  

 
               Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   

               Head of FU     Secretary  
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Forskriftsendring Ph.d.-forskrift – Forslag fra arbeidsgruppe utnevnt av 

FU 
FU blir her presentert med forslag til endringer i AHOs ph.d.-forskrift. Først vil bakgrunnen og 

historien rundt forslaget presenteres, deretter hvordan forslaget har blitt til, så selve forslaget og til 

slutt en diskusjon fra arbeidsgruppen som har forfattet forslaget.  

Bakgrunn 

Første behandling av forskriftsrevidering ble gjort av FU i sak 21/18, i møtet 21 februar 2018. 

Bakgrunnen for forslaget var å åpne for at «verk» i bred forstand også kunne være en del av den 

innleverte avhandlingen. En av grunnene til at forslaget ble fremmet på nettopp dette tidspunktet 

var at Institutt for Form, teori og historie (FTH) ønsket å utlyse en stipendiatstilling titulert «PhD by 

practice».  

FU støttet forslaget som ble fremlagt og videresendte det til AHO styret for endelig beslutning, som 

behandlet forslaget i sitt møte 18 april 2018. AHO styret kom til følgende vedtak: 

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

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

akademiske avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 

I etterkant av styremøtet ble saken også behandlet i AHOs ledermøte, og møtet kom til følgende 

vedtak: 

Ledermøtet ber FU om å utarbeide rammeverk, retningslinjer og evalueringskriterier for 

akademiske avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst. 

Ledergruppen ber også FU ta stilling til i hvilken grad denne saken skal håndteres eller 

koordineres som en del av prosjektet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

FU tok saken opp igjen i sitt møte 9 mai og vedtok følgende oppfølgingsplan  

Lise Amy Hansen tar på seg ansvaret for å legge frem et saksgrunnlag til en diskusjon av 

revidert forskriftstekst, med tilhørende retningslinjer til FUs første møte etter sommeren. 

Sekretær Reier Møll Schoder vil assistere Hansen i dette arbeidet. 

I etterkant har det vist seg at fristen var for knapp til å gjøre et grundig arbeid og en utvidet frist ble 

satt til 17 oktober. For å sikre forankring i organisasjonen har saksgrunnlaget vært sendt ut til hele 

skolen for å innhente synspunkter på endringene som foreslås. Dette for å sikre forankringen som 

styret har bedt om.   

Arbeidsgruppens arbeid  

Arbeidsgruppen har jobbet med å bringe frem eventuelle implikasjoner til diskusjon – implikasjoner 
som følge av en endring av AHOs forskrift og hva dette kan innebære spesielt for Ph.d leveransen 
som et verk (forskning gjennom design- og arkitektur-praksis) og leveransens rolle som publiserbar 
tekst-basert forskning. 
 
Lise Amy Hansen har pratet med  
Professor Trond Lossius, Leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, KHiO  
Birgitte Pollen, Rådgiver, Studie- og FoU-seksjonen, NMH 
Professor Jessica Hemmings, Deputy Head, HDK Academy of Design and Crafts 
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Professor Murray Fraser, Architecture and Global Culture, The Bartlett School of Architecture 
Dr Julia Lockheart, Head of Contextual Studies, Swansea 
 
Reier og Lise har pratet med 
Dekan Marit Wergeland-Yates, Det kunstfaglige fakultet, UiA 
Fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland, Det kunstfaglige fakultet, UiA 
Programkoordinator Ph.d.-spesialisering Kunst i kontekst, professor Anne Haugland Balsnes, UiA  
 
UiAs Ph.d.- spesialisering Kunst i Kontekst er en tverrfaglig og tverrestetisk ph.d.-spesialisering. Den 
er faglig forankret i de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Betegnelsen angir 
spesialiseringens særlige kjennetegn: konteksttenkningen. Formålet er å utdanne forskere som kan 
designe og utføre kunstfaglige prosjekter hvor fagene utøves, forstås og analyseres i relasjon til 
komplekse kunstfaglige, samfunnsmessige og utøvende/skapende sammenhenger. 
 
Reier og Lise deltok i også et møte med en rekke designskoler for å diskutere mulighetene for ett 
felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt (UiT, UiS, OsloMet, Filmskolen, UiA 
og Høyskolen Kristiania). Et andre møte i dette nettverket ble avholdt i Bergen 26 september hvor 
Reier og Marianne Skjulhaug deltok. Dette nettverket diskuterer hvordan kunstnerisk forskning skal 
håndteres og da med fokus på om dette kan inkluderes som en del av et akademisk rammeverk eller 
må opprettes som et eget program. Denne diskusjonen vil fortsette og AHO vil delta inn i den. 
 
Høringsrunde 
Et første utkast til forskriftsendring ble sirkulert på AHO i september 2018 og forslaget ble også 
behandlet i programutvalget for Ph.d.-programmet ved AHO i deres møte 19. september. 
Programutvalget utarbeidet et notat med innspill til det første utkastet. Arbeidsgruppen har tatt 
hensyn til disse kommentarene i arbeidet med det endelige forslaget som nå presenteres FU.  
 
Høringsrunden gav verdifulle tilbakemeldinger som har gjort at forslaget har blitt videreutviklet og 
endret for å ta hensyn til alle tilbakemeldingene. 
 
Presisering fra arbeidsgruppen 
Det er viktig å understreke at forslaget ikke er skrevet for å passe en pilot eller spesifikke kandidater, 
men vil gjelde for at alle ph.d.-kandidater i programmet som kan benytte seg av mulighetene som 
ligger i revideringen av en forskrift.  
 
AHOs Ph.d.-program er et akademisk doktorgradsprogram fundert på forskningsbasert kunnskap. 
Læringsutbytte til ph.d.-programmet er det samme uavhengig av endringer i forskrift og forslagene 
om revidering av forskrift er gjort for å gjøre veien til å oppnå dette læringsutbyttet mer faglig og 
praksis-nært.  
 

Forslaget fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen støtter seg bak tillegget (rød tekst) som tidligere ble foreslått som ekstra ledd § 10 i 

AHOs ph.d.-forskrift, men har gjort noen viktige språklige endringer som følge av høringsrunden på 

AHO. Disse endringene er kommentert spesifikt og begrunnet.  

Forslag til revidering. § 10 revideres og blir endret. Se endringer i rødt. 

Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid 

som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode 

innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå 

som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets 
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forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en 

sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre 

arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.  

Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt verk eller en systematisert 

materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, 

elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av 

verket selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve verket eller verkene, 

bestå av en skriftlig redegjørelse for problemstilling og intensjon, valg av teori og metode og 

vurdering av resultatet i henhold til akademiske internasjonale standarder og faglig nivå 

innen fagområdet.  

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til 

bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom avhandlingen eller 

deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-

kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i 

henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, 

skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger 

hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en 

underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.  

Styret ba AHO om å utarbeide retningslinjer, rammeverk og evalueringskriterier om forskriften skulle 

endres. Arbeidsgruppen foreslår å utdype begrepet avhandling i § 10 i AHOs utfyllende retningslinjer 

som et svar på dette kravet.  

Vi forslår et utvidet avhandlingsformat som kan deles i tre kategorier: 

1. Monografi 

2. Artikkelbasert  

3. Verkbasert  

Dette innebærer at AHO kan forholde seg til at det i ph.d.-programmet eksisterer flere formater av 

avhandlinger, hvor innleveringen kan bestå av ulike deler.  

Forslag til utfyllende retningslinjer, utdyping av § 10.  

Avhandlingen kan leveres som: 

En monografi eller en sammenstilling av flere mindre skriftlige arbeider ("artikkelbasert") eller en 

sammenstilling av skriftlige og utøvende arbeider (”verkbasert”). Nivå og arbeidsomfang skal være 

det samme enten avhandlingen er en monografi, artikkelbasert eller verkbasert. 

Monografi skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som 

oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen 

fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at 

den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte 

kunnskapsutvikling. 

En artikkelbasert avhandling skal normalt omfatte minst tre delarbeider (artikler) pluss en 

sammenbindende tekst (den såkalte "kappen"). Minst en artikkel bør ved leveringen være akseptert 

for publisering i en godkjent vitenskapelig publiseringskanal med fagfellevurdering. 

Publiseringskanaler velges i samråd med veileder. Ved medforfatterskap i artikkelbasert avhandlinger 

skal kandidaten være eneforfatter på minst ett delarbeid, samt på den sammenbindende teksten 

Commented [RMS1]: Vi mener «verk» er et bedre 
fagbegrep enn «produkt» 

Commented [RMS2]: Vi ønsker ikke å bruke begrepet 
«tilleggsdel», men vil presisere kravet om en skriftlig 
redegjørelse. 

Commented [RMS3]: For flere forskere ved AHO er 
problemstilling et begrep som blir for snevert for vår praksis 
og vi forslår å inkludere intensjon for å reflektere at forskning 
også kommer ut prosesser som ikke løser problemer. 

Commented [RMS4]: Vi mener det er viktig å fremheve 
nettopp det akademiske her og ønske å legge til dette 
begrepet.  

Commented [Office5]: NB! Dette vil gjelde for både 
skriftlig del(er) og for verket/ene.  
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(kappen). Kappen skal synliggjøre helhet og sammenheng i avhandlingsarbeidets deler og ta opp 

relevante temaer som ikke uten videre er lette å finne plass til i artiklene. Kappen skal også 

synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet samt inneholde 

faglige oppdateringer dersom det er nødvendig ut fra når artiklene ble ferdigstilt.  

En verkbasert avhandling skal inneholde både en skriftlig og en utøvende/skapende del. Den 

utøvende/skapende delen skal munne ut i en offentlig presentasjon, utstilling og/eller fremføring og 

skal dokumenteres for ettertiden. Dokumentasjonens form og omfang må skreddersys det enkelte 

prosjektets karakter, problemstilling og intensjon. Prosessdokumentasjon skal inngå i den grad den er 

relevant mht. problemstillingen og intensjon. Alt materialet som legges fram i forbindelse med 

bedømmelse av avhandlingen, skal senere bli arkivert i et offentlig tilgjengelig arkiv. Kandidaten har 

ansvar for å skaffe en godkjent skriftlig avtale om en slik arkivering ved innlevering av avhandlingen 

til bedømmelse. Omfanget av den skriftlige delen vil kunne variere i forhold til størrelsen på det 

utøvende arbeidet. Velger kandidaten en skriftlig del i form av flere artikler, bør minst én av artiklene 

være akseptert for publisering, i en godkjent vitenskapelig publiseringskanal med fagfellevurdering. 

Publiseringskanal(er) velges i samråd med veileder(e). 

Kommentar fra arbeidsgruppen:  

 Arbeidsgruppen ønsker ikke å sette en fast prosentfordeling mellom delene i den 

verkbaserte avhandlingen. Fordelingen (vektingen) mellom tekstdel og utøvende del 

bør avtales individuelt med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen.  Arbeidsgruppen 

forutsetter at kvaliteten til begge deler er på et høyt internasjonalt nivå.  

 Sammenlignet med den nye kunstneriske ph.d.-graden skiller denne «verkbaserte 

avhandlingen» seg ut ved at den skriftlige redegjørelsen skal være skriftlig og 

inneholde en problemstilling, intensjon, valg av teori og metode og vurdering av 

resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.  

 Arbeidsgruppen har diskutert om kandidatene må velge format allerede ved 

søknadstidspunkt. Vi ønsker at det skal være opp til kandidaten og veileder(e) å 

avgjøre dette. Men vi ønsker å understreke at vi anser det som en forutsetning at 

kandidater som tas opp på programmet og ønsker å levere en verkbasert avhandling 

så fort som mulig får oppnevnt et veilederteam. Dette teamet bør bestå av en 

akademisk ansatt ved AHO og en ansatt på kunstnerisk grunnlag ved AHO som 

sammen veileder kandidaten.  

For begge avhandlingsvarianter gjelder: Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som 

del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år. AHO kan dispensere fra 

dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.  

Innspill på evalueringskriterier for AHOs ph.d.-avhandlinger  

Et av de mest diskuterte punktene i høringen ved AHO er hvordan de ulike avhandlingsformatene 

skal evalueres og et ønske om det må finnes bestemte evalueringskriterier for dette i retningslinjene. 

Dette var et ønske fra AHOs styre i deres vedtak og er spesielt ønskelig hos ph.d.-studentene ved at 

de vil ha oversikt over hva som kan leveres, hvordan dette skal leveres samt vite hvordan dette 

bedømmes, så tidlig i studieløpet som mulig. Etter høringsrunden ser arbeidsgruppen et behov for å 

begrunne hvorfor vi mener evalueringskriterier ikke er noe som kan reguleres gjennom et regelverk.  

Ph.d.-programmet har som alle andre studieprogrammer et læringsutbytte. Det vil si at studenter 

som gjennomfører ph.d.-programmet forventes å oppnå dette læringsutbytte når graden er fullført. 

Det er til slutt en bedømmelseskomite av fag-spesifikke eksperter som har ansvar for å avgjøre om 
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kandidaten har oppnådd læringsutbytte og demonstrerer nettopp dette gjennom avhandlingen som 

leveres til bedømmelse.  

Ph.d—utdanningen er en forskerutdanning og forskning er i stor grad basert på fagfellevurdering, så 

også for avhandlingsarbeidet. Kandidaten må selv gjennom studiet lære seg å posisjonere sitt arbeid 

innenfor en eller flere disipliner/fagfelt samt forstå konteksten som disse fagfeltene favner om. Til 

slutt vil kandidaten levere en avhandling som bedømmes av de fremste ekspertene i disse fagfeltene, 

og det er denne gruppen av fagfeller som avgjør om kandidaten har nådd læringsutbytte sett ut fra 

deres disiplinære ståsted. 

Dette vil være utfordrende for mange av AHOs kandidater da de jobber tverrfaglig og på kryss av 

disiplin og faggrenser. Derfor er det viktig at opplæringsdelen og veiledningen i ph.d.-programmet 

gjør kandidatene forberedt på dette, uten at skolen skal overta oppgaven til fagfellene og avgjøre 

hvordan AHOs avhandlinger skal bedømmes.  

Evalueringskriterier spesielt for «verkbaserte» avhandlinger må diskuteres og utvikles i tett 

samarbeid med lignende diskusjoner i relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Et konkret 

forslag fra arbeidsgruppen er at piloten knyttet til FTH og potensielle andre kandidater fra AHO som 

ønsker å levere verkbaserte avhandlinger undersøker dette ut gjennom midtveisevalueringer og 

evaluerer det i etterkant.   

Arbeidsgruppen har derfor konkludert på at evalueringskriteriene allerede beskrives i læringsutbyttet 

knyttet til programmet og ikke bør forskriftsfestes eller utdypes i utdypende retningslinjer. Av den 

grunn legges det heller ikke frem spesifikke evalueringskriterier slik AHOs styre har bedt om i sitt 

vedtak, da vi mener vi har argumentert for hvorfor dette ikke er på sin plass i denne sammenheng.  
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NÅVÆRENDE § 10 
§ 10-1.Krav til avhandlingen 

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et forsknings- og 
utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig 
nivå metode, og praksis innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig 
kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i 
egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen 
kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom 
avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for den teoretiske 
sammenhengen mellom dem. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan 
innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom 
avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 
samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er 
allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom 
avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være 
førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider 
med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring 
som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 
 

FORSLAG TIL REVIDERT § 10 
§ 10-1.Krav til avhandlingen 

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et forsknings- og 
utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig 
nivå metode, og praksis innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig 
kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i 
egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen 
kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom 
avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for den teoretiske 
sammenhengen mellom dem. 

Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt verk eller en systematisert 
materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, 
elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår 
av verket selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve verket eller 
verkene, bestå av en skriftlig redegjørelse for problemstilling og intensjon, valg av teori 
og metode og vurdering av resultatet i henhold til akademiske internasjonale standarder 
og faglig nivå innen fagområdet. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan 
innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom 
avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 
samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er 
allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom 
avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være 
førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider 
med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring 
som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 77/18 Ny organisering ved AHOs 

administrasjon 

 

 

    

 

Organisering av AHO 

 

Styret ba om i styresak 45/18 at rektor videreutvikler og beslutter endringer i den faglige 

organiseringen; at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering hvor antall avdelinger 

er redusert, og at ny organisering ivaretar service ovenfor egen organisasjon, administrasjonens 

kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft.  

 

Rektor ved AHO anbefaler en ny organisering av administrasjonen og ber styret i dette 

saksunderlaget vedta forslag til nytt organisasjonskart, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-2 fjerde 

ledd som fastsetter at det er styret som fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer.  

 

Arbeidet med forslag til ny administrativ organisering er ressurskrevende. Det har vært nødvendig 

for AHO og rektor å prioritere forslag til ny administrativ organisering. Arbeidet med videreutvikling 

av den faglige organiseringen har derfor blitt lagt på vent til nytt organisasjonskart og 

omstrukturering i administrasjon er gjennomført.  

 

Den tidligere arbeidsgruppen til rektor bestående av instituttleder Rachel Troye, direktør 

organisasjon Randi Stene og fagforeningsrepresentant Lene Veronica Randem ble avsluttet når 

arbeidet skulle utvikles videre.  I utarbeidelsen av nytt organisasjonskart og omstrukturering har 

rektor hentet inn administrativ støtte fra personal- og organisasjonsavdelingen ved HR for å bistå i 

det videre arbeidet og utvikling av prosessene for omorganiseringen. For å ivareta de juridiske 

forholdene rundt en omstrukturering av organisasjon har AHO hentet inn bistand fra advokatfirmaet 

SBDL. Prosessene AHO har hatt med både Rambøll og AFF ligger til grunn for det videre arbeidet.  

 

Ny organisering: 

 

Det ble i forrige styremøtet lagt frem 4 ulike modeller for organisering. Valget har nå falt ned på 

alternativ 1A, som følger vedlagt som vedlegg 1. Den nye organisasjonen er klar og tydelig på rolle, 

myndighet og ansvar.  

 

Ny organisering vil samle alle administrative støttetjenester under én direktør ved skolen. Direktøren 

vil sitte i rektors ledergruppe. På nivået under direktør vil det være to seksjonsledere, hvor begge har 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Kjersti Kraft Lund Coward 

Arkivnummer 17/00611-5  

Vedlegg:  Org kart AHO IDF møte 

Presentasjon til leder- og koordineringsmøte 

Protokoll fra møte 23 oktober 2018 

Omorganiseringshåndbok 

Referat IDF møte 23 oktober 2018 



77/18 Ny organisering ved AHOs administrasjon - 17/00611-5 Ny organisering ved AHOs administrasjon : Ny organisering ved AHOs administrasjon

31.10.2018 / Vedtakssaker Sak 77/18 AHO AHOs styre møte 2 

 

personal og budsjettansvar. Seksjonene vil bestå av de tidligere avdelingene. I seksjonene vil det 

være fagansvarlige, men disse vil ikke ha personal- eller budsjettansvar.  

 

Det nye organisasjonskartet svarer på utfordringene om å redusere antall avdelinger og å stimulere 

til samhandlingsaktiviteter mellom de ulike fagområdene, samtidig som det faglige ansvaret ivaretas 

på lavest mulig nivå. Ved å jobbe i større seksjoner fremfor flere mindre avdelinger ser vi at det 

ligger en mulighet for større overlapping av oppgaver som igjen vil være med på å øke service i 

egen organisasjon gjennom å sikre fleksibilitet og tilgjengelighet i perioder med ekstra stor aktivitet 

og ved fravær og sykdom i kollegiet. Samtidig vil det gi rom for å bedre administrasjonens 

kontrollfunksjon når det er større tilgang til ressurser. Det er også knyttet en forventning til at en slik 

organisering vil bidra til at administrativ kompetanse benyttes på tvers i organisasjonen og løftes inn 

ved behov.  

 

Rammer for nye stillinger: 

 

Seksjonslederne vil ha ansvaret for alle ansatte i sin seksjon og ha et større lederspenn. I etterkant av 

omstruktureringen vil lederspennet være nødvendig for å ha tilstrekkelig myndighet for å utvikle og 

optimalisere sine seksjoner. Den enkelte leder vil ha ansvar for å arbeide strategisk på både kort og 

lang sikt, men da nært med de aktuelle fagmiljøene i sin seksjon. Funksjonene skal ivareta interesser 

på tvers av administrasjonen og stiller store krav til kunnskap om fagområdene, hvor evne til å lede 

vil være avgjørende. 

 

Direktør vil i ny organisering få det totale ansvaret for hele administrasjonen, men et lite lederspenn. 

Funksjonen vil i stor utstrekning arbeide med langsiktig strategi og visjon og ha liten deltakelse i det 

operative arbeidet. Det vil bli tillagt et større ansvar for å følge opp overordnede oppgaver for hele 

skolen samlet.  

 

Prosess frem til styremøtet 31. oktober 2018: 

 

Fredag 31. august ble fagforeningene invitert til et informasjons og drøftingsmøte om 

omstruktureringen av AHOs administrasjon. Det ble redegjort for hvordan rektor kommer til å svare 

på styrets vedtak fra juni og den videre prosessen utover høsten.  

 

Tirsdag 18. september ble alle administrativt ansatte ble innkalt til allmøte. Rektor informerte de 

ansatte om hvilke scenarier som var aktuelle for nytt organisasjonskart og om hvordan prosessen 

skulle fortsette utover høsten. De ansatte kunne stille spørsmål i møtet eller avtale et møte med 

rektor i etterkant, hvis det var noe de ønsket å diskutere. Dette var det flere ansatte som benyttet 

seg av. Se vedlegg 1, presentasjonen. 

 

Det har blitt informert om nytt organisasjonskart både i ledermøtet og koordineringsmøtet, hvor 

lederne ved AHO fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger. Se vedlegg 2, presentasjon. 

 

Tirsdag 23. oktober var det nytt møte med fagforeningene hvor forslag til nytt organisasjonskart ble 

forhandlet. Det ble uken før sendt ut sakspapirer slik at representantene skulle få god tid til å sette 

seg inn i saken. Alle fagforeningene tilsluttet seg forslaget om nytt organisasjonskart. Protokollen fra 

møtet er inntatt som vedlegg 3.  

 

Prosess videre etter styremøtet 31. oktober 2018:  
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Det er utarbeidet en egen omstillingshåndbok for AHO, se vedlegg 4. Omstillingshåndboken ble 

drøftet med de tillitsvalgte i IDF-møte 23. oktober 2018, se referat inntatt som vedlegg 5. I samsvar 

med omstillingshåndboken vil følgende bli gjennomført ved vedtak om omorganisering: 

 

Rektor utarbeider og beslutter bemanningsplan med beskrivelse av ansvar og kvalifikasjonskrav for 

stillingene i ny organisasjon. Dette fremlegges og godkjennes av styreleder. Medvirkning ivaretas 

etter reglene i Hovedavtalen og AHOs tilpasningsavtale. 

 

Det planlegges og gjennomføres et inn- og omplasseringsløp for å realisere nytt organisasjonskart 

og bemanningsplan. Prinsippene for inn- og omplasseringsløpet drøftes med de tillitsvalgte i 

samsvar med Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen. Endringer innenfor arbeidsgivers styringsrett 

besluttes av arbeidsgiver. Ved omplassering til annen stilling treffes formelt vedtak om ny ansettelse 

av nødvendig myndighet. Nødvendig myndighet treffer også eventuelt vedtak om oppsigelse 

dersom inn- eller omplassering viser seg å ikke være mulig. Det understrekes i denne forbindelse at 

det tas sikte på å tilby alle ansatte stilling i ny organisasjon.   

 

Ledige lederstillinger som er underlagt offentlig utlysningsplikt etter statsansatteloven § 4 utlyses for 

alminnelig ansettelsesprosess ved AHO.  
 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til de overordnede vurderingene av organisering og ledelse av administrasjonen og 

at det opprettes en struktur med en direktør og to seksjonsledere. 

 

Styret vedtar ny organisering av administrasjonen, slik den fremgår av vedlegg 1 i innstillingen til 

styret. Som følge av styrets vedtak vil ledelsen av administrasjonen i ny organisering bestå av én ny 

direktørstilling som rapporterer til rektor og to nye seksjonslederstillinger som rapporterer til 

direktør. Seksjonslederne leder hver sin seksjon med tilhørende budsjett- og personalansvar. Dagens 

direktør- og avdelingsstillinger opphører som følge av omorganiseringen. 

  

Styret gir styreleder fullmakt til å fastsette bemanningsplan, funksjonsbeskrivelser og vedta 

utlysningstekst, som rektor utformer for den nye administrative organisasjonen. 

 

Styret slutter seg til fremlagt plan for den videre prosessen og gir rektor fullmakt til å gjennomføre 

denne. Det understrekes at den nye direktørstillingen vil ha et vesentlig større ansvar enn dagens 

direktørstillinger og forutsettes å ha en klart mer overordnet og strategisk funksjon og fokus enn 

tidligere direktørstillinger. Også de nye seksjonslederstillingene vil ha en annen ansvarsfordeling enn 

dagens direktør- og avdelingslederstillinger. Det forutsettes at kvalifikasjonskravene for stillingene 

tilpasses dette. 

 

Stillinger som bortfaller i ny organisasjon videreføres inntil inn- og omplasseringsløpet er 

gjennomført.  
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AHO ORGANISASJON 
AHO administrativ omorganisering 
Orientering, koordineringsmøtet mandag 15 oktober 2018 
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Bakgrunn og prosess – styrevedtak 13 juni 2018 

Basert på begge arbeidsgruppenes arbeid og rapportene til Rambøll og AFF ble det i styremøtet 13. juni 2018 
gjort følgende styrevedtak; 
 
Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom bred involvering. 
Organiseringen skal gi tydelige rolle- og ansvarsområder og støtte opp under utdannings- og forskningskvalitet. 
Styret ber om at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at helhetlig, sentral koordinering av forskning 
ivaretas i organiseringen. 
  
Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i oktober, og at en ny 
organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må ivareta både service overfor egen organisasjon, 
administrasjonens kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft.  
 
Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til arbeidsgruppens forslag til 
utviklingsaktiviteter.  
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Utvikling av endelig modell for administrativ virksomhet 

Det har av rektor blitt vurdert at underlaget som er etablert i prosessen frem til nå er tilstrekkelig til å foreslå og 
vedta endelig modell for organisering av administrativ virksomhet ved AHO i styremøtet 31. oktober 2018.   Det vil 
derfor ikke bli igangsatt flere prosesser (før styremøtet), men rektor kommer til å foreslå en ny modell for 
administrativ virksomhet til styremøtet. 
 
Det er en forutsetning i styrevedtaket fra 13. juni 2018 at ny organisering av administrasjonen skal; 

1.  Redusere antall avdelinger i administrasjonen 
2.  Ivareta service for egen organisasjon 
3.  Ivareta administrasjonens kontrollfunksjon 
4.  Styrke strategisk handlekraft 

Andre forutsetninger; 
Når endelig modell er vedtatt av styret vil det være nødvendig å gjennomføre et grundig arbeid knyttet til 
arbeidsflyt, arbeidsdeling og samhandling både på strategisk og operativt nivå.   
 
Det vil også være nødvendig å utvikle ledere ved AHO gjennom etablering av et lederutviklingsprogram.   
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Formål og forutsetninger 

Formålet er å organisere administrativ virksomhet på en måte som gjør at AHO utnytter sine resurser enda bedre 
og bli mer handlekraftig - med fokus på tydelige roller og ansvar. 
 
Gjennom dette skal AHO utvikle sin kvalitetskultur og bli svært gode på arbeidsflyt, arbeidsdeling og samhandling.  
 
Forutsetninger; 
 
•  Dette er ikke en effektiviseringsprosess der antall ansatte skal reduseres, men det vil skje endringer.  Noen vil få 

ny stilling, noen vil få nye oppgaver og noen vil få ny leder. 

•  Det vil etableres nye samhandlingsarenaer og ny møtestruktur 

•  Vi skal se på primæroppgaver og organisering av disse – hvem skal gjøre hva og samhandle med hvem?  
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Arbeidsgivers lovfestede styringsrett 

Det følger av styringsretten at AHO har som arbeidsgiver har rett til å lede, organisere og fordele samt kontrollere 
arbeidet.   
 
Alle ansatte har derfor etter statsansatte loven (paragraf 16) plikt til å finne seg i omorganiseringer og endringer i 
arbeidsoppgaver og ansvar. 
 
Styringsretten begrenses av allmenne saklighetsnormer. 
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Prosess / tidsplan for administrativ omorganisering 

•  Forankre ny administrativ organisering i ledermøtet 10 oktober 2018 
•  Forhandle ny organisering med de fagorganiserte etter 10 oktober 
•  Vedta ny administrativ organisering i styremøtet 31 oktober 2018 
 
•  Utarbeide stillingsbeskrivelser for direktør, seksjonsledere og fagansvarlige 
•  Klarlegge stillingsvern, stillingskrav og at alle prosesser har nødvendig juridisk forankring og støtte 
 
•  Utlyse de stillingene som må utlyses etter 31 oktober 2018 

•  Gjennomføre kartleggingssamtaler 
•  Vurdere og gjennomføre inn- og omplassering 

•  Ansette i nye stillinger 
•  Iverksette ny organisering når de nye stillingene er besatt 
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Omstillingshåndbok, stillingsbeskrivelse og bemanningsplan 

Dato:	xx.xx.xxxx

Arbeidsområde	 Stillingstittel SKO	 Stillingsprosent	 Arbeidsoppgaver	 Kvalifikasjonskrav Navn Er	innplasseringen	innenfor	
styringsretten?

Ledelse	av	administrasjonen Stillingstittel SKO	 Stillingsprosent	 Arbeidsoppgaver	 Kvalifikasjonskrav Navn Er	innplasseringen	innenfor	styringsretten?

Direktør Direktør	 100	%

Leder	for	avdeling	utdanning,	forskining	og	formidling Avdelingsleder 100	%

Leder	for	avdeling	IKT,	økonomi,	personal	og	drift Avdelingsleder 100	%

Avdeling	for	utdanning,	forskning	og	formidling
Stillingstittel SKO	 Stillingsprosent	 Arbeidsoppgaver	 Kvalifikasjonskrav

Navn Er	innplasseringen	innenfor	styringsretten?

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Avdeling	for	IKT,	økonomi,	personal	og	drift Stillingstittel SKO	 Stillingsprosent	 Arbeidsoppgaver	 Kvalifikasjonskrav Navn Er	innplasseringen	innenfor	styringsretten?

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

Fagansvarlig 100	%

xxxx

xxxx

xxxx

? ?

xxxx

xxxx

xxxx

Bibliotek	/arkiv	

Resepsjon

Drift

Økonomi

IKT

Personal

Innplassering-	og	omplasseringsplan	AHO

Studieadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen

Kommunikasjon

Verkstedet

	
	
	

	 	
	 	

Advokatfirmaet	Storeng,	Beck	&	Due	Lund	(SBDL)	DA	
	

E-post:	mail@sbdl.no	
Web:	www.sbdl.no	

Klientkonto:	9041.23.34344	
Org.nr.:	947	103	415	MVA	

T:	(+47)	22	01	70	50		
F:	(+47)	22	01	70	51	

Besøk:	St.	Olavs	gate	27	
Post:	PB	1234	Vika,	0110	Oslo	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

Omorganisering	av	administrativ	del	av	Arkitektur-	og	
designhøgskolen	i	Oslo	-	omstillingshåndbok	

	
	
	
	

Versjon:		
15.	oktober	2018	

	
	 	

	

STILLINGSBESKRIVELSE	FOR	…	
	

1 Generelle	opplysninger	om	stillingen	
	
Navn	på	virksomheten:	
	
	
Avdeling/enhet:		
	
	
Stillingstype:		
	
	

Stillingsnummer:	
	

	

2 Beskrivelse	av	stillingen	
	
	
	

3 Ansvarsområder	og	oppgaver		
	
	
	

4 Kompetansekrav,	utdanning,	praksis	
	
	
	

5 Andre	krav	til	stillingen	
	
	

6 Andre	ønskelige	kvalifikasjoner	

	

	

	

Stillingsbeskrivelsen	er	utformet	av	(navn	og	virksomhet):		

	

Drøftet	(dato):		 Drøftet	(dato):	

	

AHO administrativ omorganisering; 
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AHO administrativ omorganisering; 

Alle ledige lederstillinger skal utlyses. 
 
Alle andre som berøres direkte skal enten innplasseres eller omplasseres etter kartleggingssamtaler og basert på 
følgende utvelgelseskriterier; 
 
•  Kompetanse (relevant formalkompetanse/utdanning, realkompetanse/erfaring og personlig egnethet) 
•  Ansiennitet  
•  Særlig tungtveiende sosiale forhold 
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AHO administrativ omorganisering; 

Individuell kartlegging – kartleggingssamtale 
 
Det er i forbindelse med den individuelle kartleggingen vanlig å innkalle berørte arbeidstakere til individuell 
kartleggingssamtale med sin nærmeste leder.  
 
Formålet med kartleggingssamtalen er blant annet: 
•  Sikre at den ansatte forstår at arbeidsplassen er i endring. 
•  Informere om nytt organisasjonskart, bemanningsplan og relevante stillingsbeskrivelser. 
•  Sikre at den ansatte forstår hva omstillingen vil kunne innebære for den enkelte. 
•  Gi informasjon til den ansatte om eventuell konsekvens av omstillingen. 
•  Kartlegge den ansattes relevante kompetanse, herunder utdanning, arbeidserfaring og personlig egnethet for 

stillingene i bemanningsplanen. 
•  Kartlegge den ansattes eventuelle preferanser og/eller særlige tungtveiende sosiale forhold som det er behov for å 

ta hensyn til ved innplasseringen. 
•  Bidra til at den ansatte i omstilling planlegger sin fremtid for å komme seg fra dagens situasjon til ny situasjon. 
  
I tillegg vil det være hensiktsmessig om arbeidstaker overleverer en oppdatert CV til arbeidsgiver.  
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Tusen takk for oppmerksomheten! 
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1 BAKGRUNN 

I styremøte 13. juni 2017 traff styret truffet følgende vedtak: 
 

«Styret ber om at rektor setter i gang en gjennomgang og vurdering av 
organisasjonsstruktur og lederroller høsten 2017 for å sikre en organisering som 
bygger opp under evnen til strategisk styring, faglig videreutvikling og et godt 
arbeids- og læringsmiljø.»  

 
Høsten 2017 arbeidet Rambøll Management Consulting og en intern arbeidsgruppe (Rachel 
Troye, Randi Stene, Marianne Skjulhaug og Ole Gustavsen) med styrets oppdrag. De leverte 
sitt arbeid til styremøtet 13. desember 2017.  
 
Basert på arbeidsgruppens arbeid og rapporten fra Rambøll Management Consulting traff 
styret i styremøte 13. desember 2017 følgende vedtak: 
 

«Styret ber om at rektor følger opp rapporten, og at styret får en statusrapport for 
oppfølgingen på neste styremøte. 

 
Styret ber om at det gjennomføres en utredning av organisasjonen, som fremlegges 
for vedtak i løpet av våren 2018. Styret ber om å bli jevnlig oppdatert om arbeidet.» 

 
Våren 2018 arbeidet AFF og en ny arbeidsgruppe (Rachel Troye, Randi Stene, Lene Veronica 
Randem og Ole Gustavsen) med styrets oppdrag. De leverte sitt arbeid til styremøte 13. juni 
2018. 
 
Basert på arbeidsgruppens arbeid og rapporten fra AFF traff styret 13. juni 2018 følgende 
vedtak: 
 

«Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige 
organiseringen gjennom bred involvering. Organiseringen skal gi tydelige rolle- og 
ansvarsområder og støtte opp under utdannings- og forskningskvalitet. Styret ber om 
at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at helhetlig, sentral koordinering av 
forskning ivaretas i organiseringen. 

  
Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i 
oktober, og at en ny organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må 
ivareta både service overfor egen organisasjon, administrasjonens kontrollfunksjon 
og en styrking av strategisk handlekraft.  

 
Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til 
arbeidsgruppens forslag til utviklingsaktiviteter.» 
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Tirsdag 18. september 2018 informerte rektor administrasjonen om status i 
omorganiseringsprosessen, forslag til nytt organisasjonskart og videre prosess. Det ble i 
denne forbindelse blant annet varslet at det ville sikres at den videre prosessen har 
nødvendig juridisk forankring og støtte.     
 

2 FORMÅL 

Formålet med omstillingshåndboken er å beskrive de prinsipper som skal ligge til grunn for 
ovennevnte omorganisering og gjennom dette sikre kvalitet i saksbehandlingen, gi berørte 
ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsprosessen og skape best mulig 
forutsigbarhet og godt arbeidsmiljø.  
 

3  LOV- OG AVTALEVERK 

Omstillingshåndboken bygger blant annet på følgende lover, avtaler og retningslinjer:  
 

 Statsansatteloven og arbeidsmiljøloven. 

 Hovedavtalen i staten. 

 Tilpasningsavtale for medbestemmelse ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo av 
13. desember 2017, 

 Hovedtariffavtalenes pkt 5.4 om retningslinjer for omstilling. 

 Hovedtariffavtalenes vedlegg 3 om intensjonserklæring om omstilling under trygghet. 

 Sentrale særavtaler: 
o Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten. Særavtalen gjelder 

fra 22. juni 2018 til og med 31. desember 2020.  
o Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, 

kurs m.v. Avtalen er videreført og gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. 

desember 2019. 

o Særavtale om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4 av 24. januar 
2018. Særavtalen gjelder fra og med 1. januar 2018 til og med 31. desember 
2020. 

 

4 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE - PARTSFORHOLDET UNDER 
OMSTILLINGSPROSESSEN 

Partsforholdet er regulert i Hovedavtalen i staten § 14 og AHOs tilpasningsavtale. 
Partsforholdet i forbindelse med denne omorganiseringen er som følger: 
 
Arbeidsgiverpart: Rektor og den som bemyndiges.    
 
Arbeidstakerpart: Representantene oppnevnt av Forskerforbundet, Norsk 
Tjenestemannslag og A-fag. 
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Medbestemmelse i omstillingsprosessen utøves i IDF-møter henhold til AHOs 
tilpasningsavtale.  
 

5 INFORMASJON 

Arbeidsgiver skal i IDF-møtene informere organisasjonenes tillitsvalgte i samsvar med 
Hovedavtalen § 17 og AHOs tilpasningsavtale. 
 

Arbeidsgiver vil utarbeide informasjon til de berørte ansatte i forbindelse med 
omstillingsprosessen, herunder til ansatte som er i permisjon. Informasjonen vil foregå i 
form av møter, referater, e-post og intranett. 
 

6 NY ORGANISERING 

6.1 Nytt organisasjonskart 

Interne organisasjonsendringer er en forhandlingssak etter Hovedavtalen § 19 nr. 2 bokstav 
a. Nytt organisasjonskart skal derfor fremforhandles med arbeidstakerorganisasjonene etter 
reglene i Hovedavtalen og AHOs tilpasningsavtale. 
 
Hovedavtalens utgangspunkt for forhandlingssaker er at partene må bli enige. Dersom 
partene ikke oppnår enighet, skal saken som hovedregel løses etter 
tvisteløsningsmekanismene i Hovedavtalen § 24, det vil si først megling og eventuelt 
avgjørelse av en partssammensatt nemnd eller av fagdepartementet 
(Kunnskapsdepartementet) dersom partene gjennom megling ikke kommer til enighet.  
 
Det er viktig å være klar over at tvisteløsningsmekanismene i Hovedavtalen § 24 ikke gjelder 
ved interne omorganiseringer ved AHO. Dette følger av Hovedavtalen § 13 nr. 2 tredje ledd, 
som fastsetter at en sak ikke skal løses etter tvisteløsningsmekanismene i Hovedavtalen § 24 
dersom bestemmelser i lov, forskrift eller kgl.res. har tillagt organet alene å fatte beslutning i 
saken (eksklusiv kompetanse). Bestemmelsen er kommentert slik i Statens personalhåndbok 
punkt 8.13:  
 

«I virksomheter med styrer eller kollegiale organer som har såkalt «eksklusiv 
kompetanse» til å fatte beslutning, også i saker som berører de ansattes 
arbeidssituasjon, skal det likevel på vanlig måte drøftes og forhandles mellom 
partene. Så langt det er mulig må arbeidsgiverparten sørge for å innhente 
nødvendige forhandlingsfullmakter fra styret/øverste administrative leder. Ved 
enighet mellom partene om et forhandlingsresultat, skal dette på vanlig måte 
nedfelles i protokoll etter bestemmelsene i § 23 nr. 1. Dersom partene imidlertid ikke 
kommer til enighet, kan saken ikke tvisteløses etter reglene i hovedavtalen § 24. 
Dette gjelder hvor organet har eksklusiv kompetanse til å fatte beslutning i saken, slik 
som beskrevet i § 13 nr. 2, tredje ledd. Eksempel på dette er universitets- og 
høgskoleloven § 9-2 hvor det er styret som tar stilling til den interne organiseringen. 
Styret kan etter loven ikke overlate denne avgjørelsen til andre. Ved uenighet mellom 
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partene er det styret – eller det kollegiale organet – som tar den endelige 
beslutningen.» 

 
Høgskolestyrets kompetanse etter universitets- og høyskoleloven § 9-2 fjerde ledd er altså 
en slik «eksklusiv kompetanse» som Hovedavtalen viser til. Universitets- og høyskoleloven § 
9-2 fjerde ledd fastsetter:  
 

«Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. 
Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.» 

 
Dersom arbeidsgiver og arbeidstakerne ikke blir enige om nytt organisasjonskart i IDF-møte 
skrives uenighetsprotokoll etter Hovedavtalen § 23. Saken fremlegges deretter som en 
vedtakssak for høgskolestyret for behandling etter universitets- og høyskoleloven § 9-2 
fjerde ledd.  
 

6.2 Bemanningsplan 

Arbeidsgiver skal utarbeide og fremlegge til behandling i IDF-møte en bemanningsplan som 
beskriver forslag til stillinger i ny organisasjon, herunder hvilke kompetansekrav og ansvar 
som ligger til den enkelte stilling. Bemanningsplanen skal drøftes, se Hovedavtalen § 18 nr. 1 
bokstav d og nr. 2. På bakgrunn av bemanningsplanen utarbeider arbeidsgiver 
stillingsbeskrivelser for den enkelte stilling. Bemanningsplanen og stillingsbeskrivelsene skal 
ligge til grunn for innplassering og omplassering av arbeidstakerne som blir berørt av 
omorganiseringsprosessen.  
 

7 INNPLASSERING OG OMPLASSERING AV ARBEIDSTAKERE I NY ORGANISASJON 

7.1 Innledning - oversikt 

Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at det nye organisasjonskartet og 
bemanningsplanen som ligger til grunn for omorganiseringen realiseres i AHO. De ansatte 
må på sin side finne seg i visse endringer som følge av omorganiseringen. Arbeidsgivers 
beslutninger i denne forbindelse omtales i staten gjerne som innplassering i stilling i ny 
organisasjon. Rettslig sett er begrepsbruken «innplassering» uheldig, idet begrepet kan 
synes å forutsette at det at de ansatte ved omorganisering er «utplassert» eller «fristilt» fra 
gammel organisasjon. Dette er imidlertid en feilslutning, se punkt 7.3. I realiteten dreier 
«innplassering» seg egentlig om hvor store endringer en arbeidstaker må finne seg i at 
arbeidsgiver beslutter ensidig. Dette er et spørsmål om grensene for arbeidsgivers 
styringsrett, se punkt 7.3. I praksis er begrepsbruken likevel så innarbeidet at den også 
benyttes her.  
 
I en del tilfeller vil en realisering av nytt organisasjonskart og bemanningsplan forutsette så 
vidt store endringer at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å ensidig beslutte dette 
overfor en arbeidstaker. I slike tilfeller vil det kunne bli aktuelt å omplassere arbeidstaker til 
annen passende stilling, se punkt 7.4.  
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Før innplassering og omplassering gjennomføres må arbeidsgiver først avklare og beslutte 
alle premissene som arbeidsgiver trenger for å kunne foreta en saklig vurdering av hvem 
som skal innplasseres i den enkelte stilling og hvem som eventuelt skal omplasseres. I denne 
forbindelse må arbeidsgiver bestemme hvilken krets av arbeidstakere som skal vurderes opp 
mot hverandre («utvelgelseskrets») og kriteriene for utvelgelse («utvelgelseskriterier»), 
innhente alle relevante og tilstrekkelige personopplysninger om den enkelte arbeidstaker 
som er nødvendig for å vurdere hvem som skal innplasseres i hver enkelt stilling eller 
eventuelt tilbys omplassering («individuell kartlegging») og utarbeide forslag til inn- og 
omplassering («inn- og omplasseringsplan»). Utvelgelseskrets, utvelgelseskriterier, 
prinsippene for individuell kartlegging og arbeidsgivers inn- og omplasseringsplan drøftes i 
IDF-møte etter Hovedavtalen § 18 og AHOs tilpasningsavtale.  
 

7.2 Hvilken krets av arbeidstakere som skal vurderes opp mot hverandre 
(«utvelgelseskrets») 

I forbindelse med omorganiseringen må arbeidsgiver ta stilling til hvilken krets av  
arbeidstakere som skal bli vurdert opp mot hverandre i forhold til stillingene i 
bemanningsplanen i ny organisasjon og som potensielt kan bli vurdert opp mot hverandre i 
forhold til spørsmål om oppsigelse ved manglende mulighet for innplassering og 
omplassering av alle arbeidstakere («utvelgelseskrets»).  
 
I rettspraksis etter arbeidsmiljøloven er det lagt til grunn at det rettslige utgangspunktet er 
at hele virksomheten er én utvelgelseskrets, det vil si at alle vurderes opp mot stillingene i ny 
organisasjon. Dette utgangspunktet kan fravikes dersom det er saklig. Ved omorganiseringer 
som berører kun deler av organisasjonen vil det kunne være aktuelt å definere egne 
utvelgelseskretser ut fra dette, for eksempel ut fra forskjellig geografisk lokasjon, 
organisatorisk inndeling, stillingsnivå eller stillingskategori.  
 
Forarbeidene til statsansatteloven synes å gå langt i å akseptere snevre utvelgelseskretser, 
etter omstendighetene helt ned til den enkelte stilling, se Prop. 94 L (2016-2017) s. 145:  
 

«Gjennom omstilling i form av effektivisering, for eksempel på grunn av nye 
arbeidsmetoder og teknologi, kan det få som konsekvens at ansattes oppgaver ikke 
lenger skal utføres. Dette kan både være tilfelle der det generelt blir en redusert 
arbeidsmengde, eller at arbeidsoppgavene endrer karakter. En slik situasjon med 
overtallighet må også drøftes med de tillitsvalgte. Her vil det ikke være aktuelt å 
drøfte kriteriene for nedbemanning dersom det vil være konkrete arbeidstakere som 
blir berørt av omstillingen (vår utheving).» 

 
En utfordring med snevre utvelgelseskretser er imidlertid at dette vil kunne slå 
uforholdsmessig negativt ut for arbeidstakere som omfattes av små utvelgelseskretser. En 
begrensning av utvelgelseskretsen ned til den enkelte stilling, som i uttalelsen over, vil i 
realiteten innebære at vedkommende ikke vil bli vurdert opp mot andre stillinger enn 
stillinger som er ledige på omorganiseringstidspunktet. Dersom slik ledig stilling ikke finnes 
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vil det neste naturlige skritt være å vurdere oppsigelsessak mot vedkommende. I slike 
tilfeller kan det tenkes at den aktuelle arbeidstakeren kan være bedre kvalifisert, ha lenger 
ansiennitet og at ulempene ved oppsigelse kan være større for den aktuelle arbeidstakeren 
enn for arbeidstakere utenfor den definerte utvelgelseskretsen.  
 
Etter statsansatteloven § 19 første ledd annet punktum skal det ved avgjørelsen av om en 
oppsigelse har saklig grunn foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de 
ulemper oppsigelsen påfører den statsansatte. Bestemmelsen tilsier at utvelgelseskretsene 
ikke bør defineres for snevre.  
 
Før utvelgelseskrets besluttes skal dette drøftes etter Hovedavtalen § 18 og AHOs 
tilpasningsavtale.   
 

7.3 Innplassering 

Arbeidsgiver har ansvaret for å innplassere arbeidstakerne i den nye organisasjonen. 
Beslutning om innplassering treffes av arbeidsgiver, forutsatt at beslutningen ligger innenfor 
grensene for arbeidsgivers styringsrett.  
 
Det følger av arbeidsgivers ulovfestede styringsrett at AHO som arbeidsgiver har rett til å 
lede, organisere og fordele og kontrollere arbeidet. Alle statsansatte har derfor etter 
statsansatteloven § 16 (1) en tilsvarende plikt til å finne seg i omorganiseringer og endringer 
i arbeidsoppgaver og ansvar.  
 
Arbeidstakers plikt etter statsansatteloven § 16 til å finne seg i endringer i omorganisering og 
endringer i arbeidsoppgaver og ansvar er imidlertid ikke er absolutt. Arbeidsgivers 
beslutning må ligge innenfor grensene for arbeidsgivers styringsrett. Grensene for 
arbeidsgivers styringsrett er i stor grad trukket opp av domstolene. Høyesterett har i HR-
2016-2286-A (seniorgode) oppsummert arbeidsgivers styringsrett slik:  
 

«Innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått, har arbeidsgiveren rett til 
å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, jf. Rt-2000-1602, på side 
1609 (Nøkk). Begrensninger i styringsretten kan følge av lov, tariffavtaler eller 
individuelle arbeidsavtaler, jf. Rt-2008-856 avsnitt 34 (Theatercafé). Ikke enhver 
individuell avtale begrenser styringsretten: Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt 
særskilt avkall på styringsretten, kan arbeidsgiveren i kraft av styringsretten innenfor 
de rammer som følger av lovgivning og tariffavtale, endre avtalebestemmelser som 
ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet. 
Grensene for styringsretten vil blant annet bero på stillingsbetegnelse, 
omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle 
arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen, jf. Rt-2009-
1465 avsnitt 41 (seinvakt).» 

 
I tillegg stilles det visse grunnleggende krav til saksbehandlingen, se Høyesteretts dom Rt-
2001-418 (Kårstø):  
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«Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. 
Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må 
foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller 
basert på utenforliggende hensyn.» 

 
Også i forarbeidene til statsansatteloven § 16 fremgår det at arbeidstakers plikt til å finne 
seg i endringer ikke er absolutt og at grensene for arbeidsgivers styringsrett vil bero på en 
sammensatt vurdering, se Prop. 94 L (2016-2017) s. 103:  
 

«Begrepet «ansvar» må forstås slik at det gjelder endringer som er saklig begrunnet 
innenfor de rammer som trekkes opp av arbeidsavtalen, stillingstype, praksis og 
sedvaner i den statlige virksomheten. Det er klare begrensninger på dette området, 
og det må blant annet sees hen til tjenestens art, som kan variere betydelig innen 
statsforvaltningen. Det er betydelig forskjell på å utføre tjeneste i Forsvaret, politiet, 
hos et ombud, i et tilsyn, direktorat eller departement, for å nevne enkelte typer 
statlig virksomhet. Det kan være svært store forskjeller i antall ansatte i disse 
virksomhetene. En bestemmelse om arbeidsgivers styringsrett i staten må tilpasses 
den enkelte virksomhet og typen av tjeneste. Ikke minst må begrepet ansvar forstås 
på denne bakgrunn. Dette skal med andre ord ikke medføre en utvidelse av den 
adgang som allerede finnes på dette området, men bidra til en klargjøring, og åpne 
for nødvendig tilpasning i forskjellige statssektorer.» 

 
Ved omorganisering er utgangspunktet dermed at den ansattes arbeidsavtale ikke opphører. 
Arbeidstaker blir ikke «fristilt», med den konsekvens at arbeidsgiver fritt kan innplassere 
arbeidstakeren i en hvilken som helst stilling i den nye organisasjonen. Arbeidsgiver kan 
heller ikke legge opp til omstillingsprosesser som innebærer at ansatte må søke eller kreve 
stillinger i den nye organisasjonsstrukturen.1  
 
Arbeidsgiver vil imidlertid i utgangspunktet kunne bestemme hvem som skal innplasseres i 
de ulike stillingene, så lenge innplasseringen skjer innenfor arbeidsgivers styringsrett.  
 
Som et generelt utgangspunkt kan det muligens være hensiktsmessig beskrive grensene for 
arbeidstakers styringsrett ved hjelp av den såkalte grunnpregstandarden eller 
grunnpregslæren som i juridisk litteratur har blitt beskrevet slik:  
 

                                                      
1 Ved omorganiseringer i staten har det vært vanlig å omtale dette som at en arbeidstaker har rett og plikt til å 
følge arbeidsoppgavene i ny organisasjonsstruktur. Begrepsbruken har imidlertid blitt kritisert av domstolene 
og Sivilombudsmannen og i juridisk litteratur fordi den synes å fremstille «retten til å følge arbeidsoppgavene» 
som en særskilt rettskravsposisjon ut over det stillingsvern som følger av arbeidsavtalen og grensene for 
arbeidsgivers styringsrett, ofte omtalt som «rettskrav på stilling», jf. LG-2008-50876, SOM-2010-516 og Anne 
Marie Due, «Praktisering av «rettskrav på stilling» i statlig sektor», Tidsskriftet Arbeidsrett, 2007 s. 227-236. 
Statens personalhåndbok har tidligere hatt et eget punkt om «Rett til å følge arbeidsoppgavene», se siste gang 
i Statens personalhåndbok 2017 punkt 2.4.2.11. I Statens personalhåndbok 2018 er blant annet punkt 2 
revidert. I denne forbindelse er punktet om «retten til å følge arbeidsoppgavene» ikke videreført, antakeligvis 
som følge av den misforståelse som begrepsbruken har medført. 
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«Det bør nemlig være hevet over tvil at en arbeidsgiver ikke ensidig kan regulere en 
arbeidstakers arbeidsområde på en slik måte at dets grunnpreg blir et vesentlig annet 
enn det arbeidsavtalen i direkte eller indirekte form opererer med.»2  

 

Det er viktig å være klart over at den såkalte grunnpregstandarden eller grunnpregslæren ble 
utviklet i juridisk litteratur før ovennevnte dommer fra Høyesterett. Uttalelsen ovenfor gir 
derfor et utgangspunkt for å beskrive grensene for arbeidsgivers styringsrett, men er ikke 
absolutt «fasitsvar» på hvor grensene etter domstolenes oppfatning går. Som illustrasjon 
kan det vises til Eidsivating Lagmannsretts dom i LE-2008-47080 (Domkantor): 
 

«I samsvar med Høyesteretts dom i Rt-2000-1602 (Nøkk), tar lagmannsretten 
utgangspunkt i at arbeidsgivers styringsrett må utøves innenfor rammene for det 
inngåtte arbeidsforholdet etter en tolking og utfylling av den individuelle 
arbeidsavtalen. Dommen gir føringer for hvilke endringer en arbeidstaker må finne 
seg i. Høyesterett fastlegger de rettslige rammene for arbeidsgivers endringsadgang 
med hjemmel i styringsretten uten å forankre sin vurdering i den såkalte 
«grunnpregstandarden», som tidligere har hatt gjennomslag i juridisk teori og 
underrettspraksis og som også tingretten har lagt til grunn i vår sak. ... 
 
Avgjørelsen i Nøkk-dommen er fulgt opp av Høyesterett i Rt-2001-418 (Kårstø). Her 
gjentar Høyesterett det rettslige utgangspunktet. Heller ikke i denne avgjørelsen 
gjøres det noen henvisning til «grunnpregstandarden».... 
 
Lagmannsretten finner etter Høyesteretts nye praksis ikke at det lenger er 
rettskildemessig grunnlag for å hevde at «grunnpregstandarden» gir uttrykk for en 
normativ begrensning av styringsretten etter gjeldende rett, heller ikke modifisert 
form, slik tingretten har lagt til grunn. Høyesterett har aldri basert seg på en slik 
ulovfestet norm. Høyesteretts praksis gir rom for en mer omfattende 
endringskompetanse for arbeidsgiver.» 

  
Dersom arbeidsgiver ikke kan innplassere arbeidstakerne i kraft av arbeidsgivers styringsrett 
vil det kunne bli aktuelt å tilby omplassering, se punkt 7.4.  
 

7.4 Omplassering 

7.4.1 Plikt til å tilby passende stilling 

Dersom endringen som skal til for å realisere nytt organisasjonskart og ny bemanningsplan 
ligger utenfor grensene for arbeidsgivers styringsrett har arbeidsgiver ikke hjemmel for å 
ensidig beslutte slik endring. I slike tilfeller omtales arbeidstakeren gjerne som internt 
overtallig. Etter statsansatteloven § 19 annet ledd første punktum har arbeidsgiver i slike 
tilfeller plikt til å tilby annen ledig stilling i virksomheten som er passende for arbeidstakeren 
før en eventuell oppsigelse. Arbeidsgiver må dermed tilby stillingen og overlate til 

                                                      
2 Se Kristen Andersen «Fra arbeidslivets rett» 1967 s. 101. 
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arbeidstaker å ta stilling til om arbeidstaker skal akseptere tilbudet som alternativ til 
oppsigelse. 
 
Arbeidsgivers plikt etter statsansatteloven § 19 annet ledd første punktum til å tilby stilling 
er begrenset til stilling som er ledig. Med ledig stilling menes at stillingen må være ubesatt. 
Arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en ny stilling dersom det ikke finnes ledig stilling. 
Arbeidsgiver har heller ikke plikt til å legge sammen arbeidsoppgaver for å konstruere en 
stilling. 
 
Arbeidsgivers plikt til å tilby stilling er begrenset til stilling som er «passende». Med 
«passende» stilling menes stilling som arbeidstaker er kvalifisert for, det vil si at den 
statsansatte må ha de nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen. I tillegg 
inneholder forskrift til statsansatteloven § 7 nærmere regler som begrenser plikten til å tilby 
annen passende stilling. Blant annet fastsetter forskriften § 7 første ledd bokstav f at stilling 
som er høyere rangert, eller som adskiller seg vesentlig fra den stillingen som vedkommende 
må fratre, ikke kan regnes som en passende stilling.  
 
Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke tilby en stilling som ikke er passende, herunder 
blant annet stilling som har en klart lavere stillingsbrøk. Slike stillinger skal som 
utgangspunkt følge reglene i statsansatteloven §§ 3 og 4 om kvalifikasjonsprinsippet og 
plikten til offentlig utlysning. Med unntak for lederstillinger kan det imidlertid ved enighet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene gjøres unntak fra plikten til offentlig 
utlysning, se nedenfor i punkt 8.4 og 8.5.  
 
Arbeidsgivers plikt til å tilby annen stilling gjelder for ledig og passende stilling «i 
virksomheten». For AHO er virksomhetsbegrepet hele høgskolen, se Hovedavtalen § 4 og 
AHOs tilpasningsavtale.   
 

7.4.2 På hvilket tidspunkt skal arbeidsgiver vurdere om det finnes annen passende stilling? 

Et spørsmål er på hvilket tidspunkt arbeidsgiveren må vurdere om det finnes annen ledig og 
passende stilling å tilby en arbeidstaker som ellers risikerer oppsigelse. 
 
Etter statsansatteloven § 19 andre ledd første punktum er en oppsigelse ikke saklig 
begrunnet dersom arbeidsgivere «har» en annen passende stilling å tilby. Utgangspunktet 
etter ordlyden er dermed at tilbudsplikten knytter seg til ledige stillinger i den tidsperioden 
virksomheten vurderer om arbeidstaker må sies opp. 
 
Statsansatteloven § 19 andre ledd første punktum lovfester langt på vei samme 
bestemmelse som arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd første punktum som gjelder for 
privat og kommunal sektor. I rettspraksis etter arbeidsmiljøloven er det i slått fast at 
arbeidsgiverens plikt til å tilby omplassering ikke innebærer at arbeidsgiver har noen 
alminnelig plikt til å avvente nye alternative jobbmuligheter som vil kunne oppstå etter 
oppsigelse, se Rt-2008-749 avsnitt 38 (Posten I). I denne sammenhengen er det også grunn 
til å merke seg at arbeidstaker som sies opp etter statsansatteloven § 19 og som har vært 
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ansatt sammenhengende i tolv måneder vil ha fortrinnsrett til ansettelse i annen passende 
stilling i staten inntil to år etter oppsigelsesfristens utløp, se statsansatteloven § 24. Disse 
reglene effektiviserer stillingsvernet, og vil kunne komme den oppsagte til hjelp dersom det 
viser seg å bli ledig en ny passende stilling i AHO eller annen statlig virksomhet kort tid etter 
at arbeidstakeren fratrådte. 
 
Når det gjelder tidsrommet før arbeidstakeren sies opp er det ut fra sammenhengen mellom 
oppsigelsens saklighet og tilbudsplikten i statsansatteloven § 19 annet ledd første punktum 
klart at vurderingen ikke uten videre kan knyttes til den eksakte datoen for oppsigelsen. Om 
det finnes et passende arbeid i virksomheten må arbeidsgiver nødvendigvis undersøke, 
vurdere og ta stilling til før det konkluderes med at oppsigelse er eneste utvei. Etter 
omstendighetene vil en slik vurdering kunne ta tid, også fordi må omfatte hele 
virksomheten, ikke bare utvelgelseskretsen hvor oppsigelsene kan bli aktuelt.  
 
En situasjon som ofte kan være praktisk er at en virksomhet har behov for oppbemanning i 
en del av virksomheten og nedbemanning i en annen. I slike situasjoner kan det reises 
spørsmål om når slike prosesser må ses i sammenheng ved vurderingen etter 
statsansatteloven § 19 annet ledd første punktum og når de kan ses atskilt. Høyesterett har i 
HR-2018-880-A (Linjebygg) for den tilsvarende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 19 andre 
ledd første punktum lagt til grunn at det avgjørende må være om det er saklig å håndtere de 
to prosessene atskilt ved vurderingen av om det i virksomheten finnes en annen passende 
stilling. I saken for Høyesterett ble oppbemanningen i én del av virksomheten gjennomført 
før nedbemanningen i en annen del av virksomheten, men det var allerede før 
oppbemanningen klart at det ville komme oppsigelser i den andre delen av virksomheten på 
noe et senere tidspunkt. Høyesterett kom til at arbeidsgiver da måtte vurdere de to 
prosessene samlet og tilby ledige stillinger i den delen av virksomheten som oppbemannet 
til personer som stod i fare for å bli oppsagt fra den andre delen av virksomheten. Som følge 
av den oppsagte arbeidstakeren ikke hadde fått tilbud om slik stilling hadde arbeidsgiver ikke 
oppfylt plikten til å tilby annet passende arbeid.   
 

7.5 Kriterier for utvelgelse («utvelgelseskriterier») 

7.5.1 Når kommer utvelgelseskriteriene til anvendelse? 

I forbindelse med omorganiseringen vil det være behov for å ta stilling til hvilke kriterier som 
skal ligge til grunn for utvelgelse ved en eventuell oppsigelse («utvelgelseskriterier»).  
 
 
Utvelgelse ved eventuell oppsigelse vil kunne oppstå dersom det i ny organisasjon er færre 
stillinger med samme arbeidsoppgaver eller ansvar enn i gammel organisasjon og det ligger 
utenfor arbeidsgivers styringsrett å innplassere de ansatte i stillinger med andre 
arbeidsoppgaver eller ansvar. Et annet eksempel er dersom arbeidsgiver etter 
statsansatteloven § 19 andre ledd første punktum har plikt til å tilby annen passende stilling 
til flere arbeidstakere. Utgangspunktet er også for slike situasjoner at det er opp til 
arbeidsgiver, innenfor arbeidsgivers styringsrett, å beslutte hvem som skal innplasseres og 
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hvem som skal få tilbud om annen passende stilling. Dersom arbeidstaker som tilbys annen 
passende stilling aksepterer tilbudt stilling vil spørsmål om utvelgelse etter nærmere 
bestemte utvelgelseskriterier ikke settes på spissen.  
 
I en del tilfeller kan det imidlertid forekomme at arbeidstaker som tilbys annen passende 
stilling ikke aksepterer stillingen som følge av at arbeidstaker hevder at vedkommende 
burde ha blitt innplassert eller fått tilbud om annen stilling. I slike tilfeller må arbeidsgiver ta 
stilling til om inn- og omplasseringen kan og skal løses på annen måte. I praksis betyr dette 
at arbeidsgiver først tar stilling til om det bør undersøkes om det er grunnlag for frivillig 
omrokkering av stillinger mellom arbeidstakere. Dersom det ikke er grunnlag for frivillig 
omrokkering, må arbeidsgiver ta stilling til om det skal iverksettes oppsigelsessak av en 
arbeidstaker som har avslått tilbud om annen passende stilling. I slike tilfeller settes 
kriteriene for utvelgelse på spissen, idet en oppsigelse etter statsansatteloven § 19 (1) må 
være «saklig begrunnet» i virksomhetens forhold. I saklighetskravet ligger blant annet at 
arbeidsgivers utvelgelse av hvem det skal reises oppsigelsessak mot må skje etter saklige 
kriterier («utvelgelseskriterier»).  
 

7.5.2 Utvelgelseskriterier  

7.5.2.1 Oversikt 

Basert på rettspraksis knyttet til saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd er det 
vanlig å foreta utvelgelse etter følgende utvelgelseskriterier: 
 

1. Kompetanse (relevant formalkompetanse/utdanning, realkompetanse/erfaring 
og personlig egnethet) 

2. Ansiennitet  
3. Særlig tungtveiende sosiale forhold 

 
Da statsansatteloven § 19 bygger på arbeidsmiljøloven § 15-7 vil kriteriene også være 
relevante for utvelgelse etter statsansatteloven.  
 

7.5.2.2 Nærmere om kompetanse som utvelgelseskriterium 

Kompetanse som utvelgelseskriterium innebærer at det er den best kvalifiserte 
arbeidstakeren som bør inneha en stilling. I vurderingen av hvem som er best kvalifisert 
legges det vekt på relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med 
kvalifikasjonskravene for stillingene i bemanningsplanen for ny organisasjon. Vektleggingen 
mellom momentene vil måtte vurderes i lys av den aktuelle stillingen.   
 

7.5.2.3 Nærmere om ansiennitet som utvelgelseskriterium 

Ansiennitet som utvelgelseskriterium innebærer at det er arbeidstakeren med lengst 
ansettelsestid som bør inneha en stilling. Det må i forbindelse med omorganiseringen tas 
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stilling til hvor stor ansiennitetsforskjell som skal til for at dette skal tillegges vekt. Det må 
også tas stilling til hvordan ansienniteten skal beregnes.  
 

7.5.2.4 Nærmere om særlig tungtveiende sosiale forhold som utvelgelseskriterium 

Statsansatteloven § 19 (2) andre punktum fastsetter at det ved avgjørelsen av om en 
oppsigelse har «saklig grunn» må foretas en avveining mellom virksomhetens behov for 
oppsigelse og de ulemper en oppsigelse påfører den statsansatte. I praksis innebærer 
bestemmelsen en plikt til å legge vekt på særlig tungtveiende sosiale forhold som 
utvelgelseskriterium: Dersom det vil være usaklig å si opp en bestemt arbeidstaker på grunn 
av de ulemper oppsigelsen påfører den statsansatte, vil det kunne bli aktuelt å si opp en 
annen i stedet.  
 
Eksempler på sosiale forhold kan være forhold som forsørgelsesbyrde, omsorgsbyrde, 
sykdom, skade, tyngende gjeldsforhold, reduserte muligheter på arbeidsmarkedet og tap av 
pensjonsrettigheter.  
 
Kriteriet særlig tungtveiende sosiale forhold er tilsiktet å være en snever sikkerhetsventil. 
Det vil ikke være relevant å vektlegge de ulemper som en oppsigelse vil påføre enhver 
statsansatt, idet alle arbeidstakerne vil kunne anføre de samme ulempene. Det må medføre 
uforholdsmessig større ulemper for en arbeidstaker å bli oppsagt fremfor en annen for at 
sosiale forhold skal kunne tillegges vekt. Dersom arbeidstakeren kompetanse- og 
ansiennitetsmessig klart stiller dårligere enn de arbeidstakerne det er naturlig å 
sammenlikne arbeidstakeren med, skal det svært mye til for at sosiale forhold skal tillegges 
avgjørende vekt. Kriteriet vil følgelig som oftest kunne ha avgjørende betydning der 
arbeidstakerne som sammenliknes kompetanse- og ansiennitetsmessig vurderes noenlunde 
likt.   
 

7.5.2.5 Prioritet mellom utvelgelseskriteriene 

Utgangspunktet er at arbeidsgiver i kraft av arbeidsgivers styringsrett bestemmer 
prioritetsrekkefølgen mellom utvelgelseskriteriene i punkt 1 og 2. For virksomheter som ikke 
er bundet av tariffavtale som inneholder en såkalt ansiennitetsklausul er vanlig praksis at 
vurderinger knyttet til kompetanse tillegges større vekt enn ansiennitetsforskjeller. Verken 
Hovedavtalen i staten eller andre tariffavtaler som AHO er bundet av inneholder en slik 
ansiennitetsklausul. Det er således adgang til å beslutte at kompetanse skal prioriteres 
fremfor ansiennitet. Dette er også lagt til grunn i rettspraksis etter tjenestemannsloven, se 
Borgarting lagmannsretts dom LB-2001-3882 (Skogforsk):  
 

«At ansiennitet som generelt utvelgelseskriterium dermed ble underordnet, må 
anses akseptabelt.»  

 
Prioritering av kompetanse vil også være i tråd med kvalifikasjonsprinsippet i staten, se 
statsansatteloven § 3. 
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Utvelgelseskriteriene og prioritetsrekkefølge drøftes etter Hovedavtalen § 18 og AHOs 
tilpasningsavtale.  
 

7.5.3 Tidspunktet for vurdering etter utvelgelseskriteriene – betydning for inn- og 
omplasseringen 

Som nevnt over er utgangspunktet at det er opp til arbeidsgiver, innenfor arbeidsgivers 
styringsrett, å beslutte hvem som skal innplasseres og hvem som skal få tilbud om annen 
passende stilling. Videre er det redegjort for at utvelgelseskriteriene først kommer på 
spissen dersom noen må sies opp, det vil si sent i prosessen.  
 
Det er som utgangspunkt rettslig sett mulig å legge opp inn- og omplasseringsprosessen ved 
hjelp av andre saklige kriterier enn utvelgelseskriteriene eller kun enkelte av disse. Et 
eksempel på førstnevnte kan være at beslutningen av hvem som innplasseres i stilling og 
hvem som eventuelt får tilbud om annen passende stilling alene skjer ut fra en vurdering av i 
hvilken grad arbeidstakere kjenner igjen «sine» arbeidsoppgaver i en stilling i ny 
organisasjon. Ut fra en slik modell innplasseres arbeidstakere i stillinger der de kjenner igjen 
«sine» arbeidsoppgaver, mens andre som ikke kjenner igjen «sine» arbeidsoppgaver tilbys 
annen passende stilling. Et annet eksempel kan være at beslutningen av hvem som 
innplasseres i stilling og hvem som eventuelt får tilbud om annen passende stilling skjer ut 
fra en ren kompetansevurdering alene, der det ikke tas hensyn til andre forhold. 
 
Utfordringen med ovennevnte modeller er at inn- og omplasseringsprosessen ikke tar høyde 
for at det er en viss risiko for at noen vil kunne bli oppsagt, enten fordi det ikke finnes annen 
passende stilling å tilby arbeidstakeren eller at tilbudt stilling avslås av arbeidstakeren. Ved 
at utvelgelseskriteriene ikke har blitt tillagt vekt under inn- og omplasseringen, vil det være 
fare for at arbeidstakeren ut fra utvelgelseskriteriene ikke kan sies opp og at arbeidsgiver må 
foreta omrokkering av arbeidstakere sent i prosessen.  
 
Utstrakt grad av omrokkeringer sent i prosessen vil være uheldig, idet det vil kunne skape 
unødig uro blant de berørte i omorganiseringsprosessen og være til hinder for en effektiv 
omorganiseringsprosess. Ved vurderingen av hvem som skal innplasseres i stilling og hvem 
som skal få tilbud om annen passende stilling er det derfor viktig å ha for øye betydningen av 
utvelgelseskriteriene for en senere potensiell oppsigelsesprosess, selv om arbeidsgiver på 
dette tidspunktet vil stå friere med hensyn til hvilken betydning dette skal få for den 
konkrete innplasseringen. Som nevnt over er det for eksempel anledning til, innenfor 
grensene for arbeidsgivers styringsrett, å foreta innplassering ut fra en 
kompetansevurdering eller ut fra gjenkjennelse av «sin» stilling. Tilsvarende vil det også 
være anledning til, innenfor grensene for arbeidsgivers styringsrett, å fravike innplassering 
ut fra en ren kompetansevurdering i forhold til den enkelte stilling dersom en annen 
innplassering samlet sett gir den beste utnyttelsen av de ansattes kompetanse.  
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7.6 Individuell kartlegging - kartleggingssamtale 

For å kunne foreta riktig vurdering av de ansatte i forbindelse med innplasserings- og 
omplasseringsløpet er det viktig at arbeidsgiver har innhentet alle relevante, tilstrekkelige, 
korrekte og oppdaterte personopplysninger om de ansatte. Arbeidsgiver har også plikt til å 
innhente dette, se GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav c og d. 
 
Hvordan den individuelle kartleggingen av de ansatte skal gjennomføres må avgjøres av 
arbeidsgiver, men drøftes først etter Hovedavtalen § 18 og AHOs tilpasningsavtale.  
 
Det er i forbindelse med den individuelle kartleggingen vanlig å innkalle berørte 
arbeidstakere til individuell kartleggingssamtale med sin nærmeste leder. Formålet med 
kartleggingssamtalen er blant annet: 
 

a) a sikre at den ansatte forstår at arbeidsplassen er i endring, 

b) å informere om nytt organisasjonskart, bemanningsplan og relevante 

stillingsbeskrivelser, 

c) å sikre at den ansatte forstår hva omstillingen vil kunne innebære for den enkelte, 

d) å gi informasjon til den ansatte om eventuell konsekvens av omstillingen, 

e) å kartlegge den ansattes relevante kompetanse, herunder utdanning, arbeidserfaring 

og personlig egnethet for stillingene i bemanningsplanen, 

f) å kartlegge den ansattes eventuelle preferanser og/eller særlige tungtveiende sosiale 

forhold som det er behov for å ta hensyn til ved innplasseringen, og 

g) å bidra til at den ansatte i omstilling planlegger sin fremtid for å komme seg fra 

dagens situasjon til ny situasjon. 

 
I tillegg vil det være hensiktsmessig om arbeidstaker overleverer en oppdatert CV til 
arbeidsgiver.  
 

7.7 Fremgangsmåte for innplassering- og omplasseringsløpet 

Fremgangsmåten for innplasserings- og omplasseringsløpet tilpasses den enkelte 
omorganiseringsprosess.  
 
Fremgangsmåten drøftes etter Hovedavtalen § 18 og AHOs tilpasningsavtale før dette 
besluttes av arbeidsgiver.  
 
Et utgangspunkt for fremgangsmåte for innplassering- og omplasseringsløpet vil kunne være:  
 

 Arbeidsgiver utarbeider forslag til innplasserings- og omplasseringsplan, basert på en 

vurdering av de ansatte holdt opp mot bl.a. kvalifikasjonskravene for stillingene i ny 

organisasjon, grensene for arbeidsgivers styringsrett og utvelgelseskriteriene. 

 

 Arbeidsgiver informerer og drøfter forslag til innplasserings- og omplasseringsplan 

med arbeidstakerorganisasjonene i samsvar med Hovedavtalen § 18 og AHOs 
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tilpasningsavtale. Av hensyn til den enkelte arbeidstakers personvern og i samsvar 

med prinsippet om dataminimering i GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav c åpnes det ikke 

for informasjon og drøfting av vurderinger som ligger til grunn for den enkeltes 

personlige egnethet for en stilling, sosiale forhold eller andre forhold av mer 

personlig karakter.  

 

 Etter eventuelle justering etter innspill fra arbeidstagerorganisasjonene informerer 

arbeidsgiver den enkelte arbeidstaker om: 

o arbeidsgivers foreløpige beslutning om innplassering av arbeidstakeren,   

o arbeidsgivers tilbud om omplassering til annen passende stilling, eller 

o arbeidstakers foreløpige status som overtallig som følge av at det i ny 

organisasjon ikke finnes stilling som arbeidstaker kan innplasseres i eller tilbys 

omplassering til, samt arbeidsgivers begrunnelse for at arbeidstaker ut fra 

utvelgelseskriteriene vurderes som overtallig.  

 

 Den ansatte innkalles til omstillingssamtale og gis mulighet til å uttale seg om: 

o arbeidsgivers foreløpige beslutning om innplassering av arbeidstakeren,  

o arbeidsgivers tilbud om omplassering til annen passende stilling, eller 

o arbeidstakers status som foreløpig overtallig, herunder eventuelle innsigelser 

mot utvelgelsen av vedkommende arbeidstaker som overtallig.  

 

 Arbeidsgiver tar arbeidstakers anførsler til etterretning og vurderer eventuelle 

justeringer av utarbeidet innplasserings- og omplasseringsplan. I forbindelse med 

dette vil det kunne være aktuelt med ytterligere omstillingssamtaler med en eller 

flere berørte arbeidstakere. 

 

 Etter eventuelle justeringer informerer arbeidsgiver den enkelte ansatte om: 

o arbeidsgivers endelige beslutning om innplassering av arbeidstakeren, 

o arbeidsgivers endelige tilbud om omplassering til annen passende stilling, 

eller  

o arbeidstaker endelige status som overtallig.  

 

 Den ansatte innkalles til ny omstillingssamtale, der det: 

o gjennomgås ny stillingsbeskrivelse og informeres om konsekvensene for 

arbeidstakeren, 

o avklares om arbeidstakeren aksepterer arbeidsgivers endelige tilbud om 

omplassering til annen passende stilling, eller  

o informeres om konsekvensene av arbeidstakers endelige status som 

overtallig.  
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 Dersom arbeidstaker aksepterer arbeidsgivers tilbud om omplassering til annen 
passende stilling skal saken forelegges ansettelsesrådet til vedtak om ny ansettelse. I 
slike saker skal det ikke gis innstilling. 

 

 Dersom arbeidstaker avslår arbeidsgivers tilbud om omplassering til annen passende 

stilling vurderer arbeidsgiver om det skal gis tilbud om sluttavtale som alternativ til 

oppsigelse. Slikt tilbud kan fremlegges i forbindelse med avslag på både foreløpig og 

endelig tilbud om annen passende stilling. Dersom arbeidstaker ikke aksepterer 

endelig tilbud om omplassering til annen passende stilling og et eventuelt tilbud om 

sluttavtale innen fastsatt frist, iverksetter arbeidsgivers oppsigelsesprosess og 

fremlegger sak om dette for ansettelsesrådet i samsvar med reglene i 

statsansatteloven og forvaltningsloven.   

 

 Dersom arbeidstaker blir informert om status som overtallig vurderer arbeidsgiver 

om det skal gis tilbud om sluttavtale som alternativ til oppsigelse. Slikt tilbud kan 

fremlegges i forbindelse med informasjon om både foreløpig og endelig status som 

overtallig. Dersom arbeidstaker ikke aksepterer et eventuelt tilbud om sluttavtale 

innen fastsatt frist, iverksetter arbeidsgivers oppsigelsesprosess og fremlegger sak 

om dette for ansettelsesrådet i samsvar med reglene i statsansatteloven og 

forvaltningsloven.   

 

8 OFFENTLIG UTLYSNINGSPLIKT FOR LEDIG STILLING 

8.1 Hovedregelen om offentlig utlysningsplikt – betydning ved omorganisering 

Etter statsansatteloven § 4 første ledd er hovedregelen at en stilling skal utlyses offentlig 
dersom stillingen er «ledig». En konsekvens av dette vil være at arbeidsgiver kan være 
forpliktet til å foreta offentlig utlysning av enkelte stillinger i ny organisasjon.  
 
En stilling er bare «ledig» i bestemmelsens forstand dersom stillingen ikke er besatt. Ved 
omorganiseringer som innebærer større endringer vil en stilling i ny organisasjon kunne 
inneholde så vidt endrede arbeidsoppgaver og ansvar at det i realiteten må anses å foreligge 
en nyopprettet stilling. Eksempler på slike endringer kan være at man slår sammen 
avdelinger og det blir færre ledere, at det blir flere nivå i organisasjonen eller at fagområder 
slås sammen. Som følge av at stillingen er nyopprettet vil stillingen i utgangspunktet ikke 
være besatt. Etter statsansatteloven § 4 første ledd vil arbeidsgiver som hovedregel dermed 
ha plikt til å utlyse stillingen offentlig. Bestemmelsen oppstiller imidlertid visse unntak fra 
denne hovedregelen.   
 

8.2 Unntak fra offentlig utlysningsplikt – unntak fastsatt i lov 

Arbeidsgivers plikt etter statsansatteloven § 4 første ledd til å utlyse ledig stilling offentlig 
gjelder ikke dersom unntak er fastsatt i lov.  
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Statsansatteloven § 7 første ledd oppstiller unntak fra blant annet offentlig utlysningsplikt 
ved ansettelse for inntil seks måneder («administrativ ansettelse»). Etter statsansatteloven § 
7 andre ledd utvides unntaksadgangen til å omfatte ansettelse for inntil ett år, forutsatt at 
slikt unntak er fastsatt i virksomhetens personalreglement. Noe slikt utvidet unntak fra 
offentlig utlysningsplikt er ikke fastsatt i AHOs personalreglement. Unntakene i 
statsansatteloven § 7 vil uansett neppe være særlig praktisk, da det i forbindelse med 
omorganiseringen tas sikte på å ansette i fast stilling. 
 
Dersom arbeidsgiver i medhold av lov har plikt til å tilby en ubesatt stilling til en arbeidstaker 
som allerede er ansatt vil arbeidsgiver ikke ha plikt til å utlyse stillingen offentlig etter 
statsansatteloven § 4. Slik plikt vil etter omstendighetene kunne følge av arbeidsmiljøloven § 
4-6 om arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid ved sykdom og av 
statsansatteloven §§ 19 og 20 annet ledd om plikt til å tilby annen passende stilling som 
alternativ til oppsigelse. Det understrekes at bestemmelsene ikke oppstiller noe rettskrav på 
en bestemt stilling for en arbeidstaker som omfattes av bestemmelsene, kun et krav om at 
arbeidsgiver tilbyr annet passende arbeid eller annen passende stilling. Ofte vil en slik plikt 
kunne oppfylles ved å tilby en av flere mulige stillinger. Det understrekes videre at 
bestemmelsene kun gir unntak fra plikten etter statsansatteloven § 4 første ledd i den grad 
arbeidsgiver har plikt til å tilby den aktuelle stillingen. Verken arbeidsmiljøloven § 4-6 eller 
statsansatteloven §§ 19 andre ledd eller 20 andre ledd kan dermed påberopes som unntak 
fra offentlig utlysningsplikt for stilling som ikke er «passende» i bestemmelsenes forstand. 
Det vises i denne sammenhengen til redegjørelsen i punkt 7.4.1 for hva som menes med 
«passende» stilling i tilknytning til statsansatteloven §§ 19 andre ledd første punktum.  
 

8.3 Unntak fra offentlig utlysningsplikt – unntak fastsatt i lov 

Arbeidsgivers plikt etter statsansatteloven § 4 første ledd til å utlyse ledig stilling offentlig 
gjelder heller ikke dersom unntak er fastsatt i forskrift. Det er i forskrift til statsansatteloven 
§ 3 tredje ledd åpnet for at det kan gjøres unntak fra offentlig utlysningsplikt ved ansettelse 
av arbeidstaker som skal utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Unntaket vil neppe være 
særlig praktisk, da omorganiseringen gjelder administrative stillinger. 
 

8.4 Unntak fra offentlig utlysningsplikt – unntak fastsatt i tariffavtale 

Arbeidsgivers plikt etter statsansatteloven § 4 første ledd til å utlyse ledig stilling offentlig 
gjelder heller ikke dersom unntak er fastsatt i tariffavtale.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene har 
inngått slik tariffavtale i «Særavtale om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4». 
Gjeldende særavtale ble inngått 24. januar 2018.  
 
Etter avtalen kan partene i den enkelte virksomhet ved enighet gjøre unntak fra kravet i 
statsansatteloven § 4 om offentlig utlysning av ledige stillinger «i forbindelse med 
nedbemanning i virksomheten». Avtalen presiserer at dette gjelder «når arbeidsgiver ikke 
finner annen passende ledig stilling å tilby ansatte som står i fare for å bli overtallige». Det 
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legges til grunn at særavtalen dermed ikke bare gjelder ved reell nedbemanning, men at 
avtalen også åpner for unntak fra offentlig utlysingsplikt der arbeidstaker blir internt 
overtallig i forbindelse med en omorganiseringsprosess og som følge av dette står i fare for å 
bli sagt opp etter statsansatteloven § 19.  
 
Ved lokal enighet om å gjøre unntak fra kravet om ekstern utlysning av ledig stilling etter 
ovennevnte særavtale skal den ledige stillingen utlyses internt i virksomheten. Den ansatte 
som søker må være kvalifisert for stillingen.  
 

8.5 Lederstillinger 

For ledig lederstilling gjelder et strengere krav til offentlig utlysning enn ellers. Dette fremgår 
av forarbeidene til statsansatteloven § 4, se Prop. 94 L (2016-2017) s. 70:  
 

«Når det gjelder ledige lederstillinger, mener departementet at det ikke bør være 
adgang til å unnlate kunngjøring eller bare foreta intern kunngjøring i forbindelse 
med omstilling. Bred rekruttering av lederstillinger er et så viktig prinsipp at disse 
stillingene alltid må lyses ut offentlig.» 

 
Uttalelsen gjengir Kommunal- og moderniseringsdepartementets syn i høringsnotatet til 
statsansatteloven. Uttalelsen viser at offentlig utlysning av ledig lederstilling er særlig viktig. 
Samtidig kan ikke uttalelsen tas til inntekt for en absolutt utlysningsplikt, noe 
bestemmelsens ordlyd heller ikke gir grunnlag for. Det er fortsatt slik at unntak fra 
utlysningsplikt kan følge av «lov, forskrift eller tariffavtale». Bestemmelsen tilsidesetter 
således ikke arbeidsgivers plikt etter statsansatteloven § 19 andre ledd første punktum til å 
tilby annen passende stilling, se Prop. 94 L (2016-2017) s. 81:  
 

«Når ansatte etter en omorganisering er innplassert, og arbeidsgiver har ivaretatt sin 
plikt til å innplassere eventuelle overtallige i passende stillinger, vil det kunne være 
tilfeller hvor det er ledige stillinger.» 

 
Som nevnt i punkt 7.4.1 er det imidlertid et krav at stillingen er «passende» etter 
statsansatteloven § 19 andre ledd og forskrift til statsansatteloven § 7. En leder som har hatt 
lederstilling som bortfaller i forbindelse med en omorganisering kan således ikke tilbys en 
annen lederstilling som ikke er «passende» i lovens forstand.  
 
Arbeidsgiver kan heller ikke tilby den ledige lederstillingen selv om arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige om å gjøre unntak fra offentlig utlysningsplikt i 
medhold av «Særavtale om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4». Dette 
fremgår særavtalen som uttrykkelig fastsetter at lederstillinger alltid skal lyses ut offentlig.  
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9 VIRKEMIDLER VED OMSTILLINGEN 

9.1 Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten 

Utgangspunktet for bruk av personalpolitiske virkemidler ved omorganisering fremgår av 
«Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten». Etter særavtalen kan AHO bruke 
virkemidler i samsvar med det som er fastsatt i særavtalen. Hvilke virkemidler som skal 
brukes drøftes med arbeidstakerorganisasjonene etter Hovedavtalen § 18 og AHOs 
tilpasningsavtale. Virkemiddelbruken må skje i forståelse med fagdepartementet 
(Kunnskapsdepartementet) og innenfor AHOs budsjettrammer.   
 

9.2 Lønn ved overgang til annen stilling  

En arbeidstaker som på grunn av omorganisering omplasseres til lavere lønnet stilling i 
virksomheten, beholder etter Hovedtariffavtalen § 10 nr. 1 sin tidligere stillings lønn på 
overgangstidspunktet som en personlig ordning. Dette gjelder uavhengig av hvilke 
virkemidler partene blir enige om å bruke etter særavtalen nevnt i punkt 10.1.  
 

10 IDF – ANDRE FORHOLD 

Dersom det i løpet av omstillingsprosessen oppstår andre forhold enn de som er berørt i 
denne omstillingshåndboken som i henhold til Hovedavtalen og AHOs tilpasningsavtale skal 
informeres, drøftes eller forhandles, skal dette skje fortløpende mellom partene.  
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  Referat 
  IDE MØTE    
 

Dato:  23.10.2018 fra kl 12:00-14:00 

Sted: Styrerommet 

Til stede: Ole Gustavsen, Søren Sørensen (Forskerforbundet), Lone Sjøli (A-fag), 
Lene Randem (NTL), Even Smith Wergeland (Hovedverneombud AHO), 
Kaissar Bac-Ali (Verneombud administrasjonen, Thomas Svendsen (jurist 
fra SMDL) og Kjersti Coward 

Fravær: Siv Svanåsbakken 

Møteleder:  Ole Gustavsen 

Referent:  Kjersti Coward 
 
NR 

 
  SAKER 

   
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omstillingshåndbok for AHO (D) 
Det var ingen bemerkninger til håndboken som beskriver håndteringen 
av omstillingsprosessen. Det ble bemerket at det var positivt utfyllende 
informasjon.  
 
Nytt organisasjonskart (F) 
Rektor presenterte bakgrunnen for omorganiseringen og hvilke 
utfordringer som ny organisering skal være med på å løse. Gammelt og 
nytt organisasjonskart ble presentert samtidig som det ble forklart 
hvordan utfordringene er tenkt å bli løst i ny organisasjonskart. Så gikk 
han igjennom hvordan den videre prosessen er tenkt.  
Jurist Thomas Svendsen fra SBDL var hentet inn som AHOs juridiske 
representant. Han gikk igjennom de juridiske forholdene i en 
omorganisering og i den videre prosessen frem til omorganiseringen er 
gjennomført.  
Fagforeningsrepresentantene utrykte at det var nyttig å få denne 
gjennomgangen av prosess og håndbok. 
 
Det ble enighet med partene om nytt organisasjonskart for 
administrasjonen ved AHO. Vennligst se vedlagt protokoll.  NTL v/ Lene 
Veronika Randem ønsket å få protokollført en kommentar. Etter møtet 
var avsluttet sendte hun en e-post vedrørende prosessen. Hun gav 
uttrykk at det blir satt av mer tid til gjennomgang og diskusjon før 
signering. Dette tas til etterretning av ledelsen og det skal sikres at det 
settes av mer tid ved fremtidige IDF møter i organisasjonsprosjektet. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 78/18 Kunngjøring av 

professorat/førsteamanuensis i 

landskapsarkitektur 

 

 

    

 

Institutt for urbanisme og landskap ber styret om godkjenning av utlysningstekst for 

professorat/førsteamanuensis innen landskapsarkitektur. Stillingen er en fast 100 % stilling. 

Stillingen skal bedømmes på kunstneriske vilkår. 

 

Stillingen som skal fylle professoratet etter Jeppe Aagaard Andersen, ligger i fast 

bemanningsplan for instituttet og under sentralt lønnsbudsjett.  

 

Professoratet utgjør en av tre nøkkelstillinger i det internasjonale masterprogrammet for 

landskapsarkitektur. Programmet skal reakkrediteres, og det er viktig for instituttet å sikre 

professorkompetanse i programmet, samt tilstrekkelig landskapsarkitekturfaglig kompetanse. 

Forslag til utlysning omfatter følgelig primært en landskapsarkitekt med professorkompetanse.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar kunngjøringstekst for fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i 

landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap. 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Cathrine Følstad 

Arkivnummer 18/00856-3  

Vedlegg:  Bemanningsplan Internasjonal Master i Landskapsarkitektur 

Utlysningstekst 



78/18 Kunngjøring av professorat/førsteamanuensis i landskapsarkitektur - 18/00856-3 Kunngjøring av professorat/førsteamanuensis i landskapsarkitektur : Bemanningsplan Internasjonal Master i Landskapsarkitektur

 
 
 
 
 
NOTAT Institutt for urbanisme og landskap 20.09.2018 
Instituttleder Marianne Skjulhaug 
Begrunnelse for utlysning av stilling: Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den internasjonale masteren i landskapsarkitektur har nylig mottatt en utmerkelse i den 
mest prestisjetunge, internasjonale konkurransen for programmer i landskapsarkitektur. 
Med deltakelse fra 78 institusjoner der fem studentprosjekter sendes inn for juryering kom 
vi til finalen sammen med følgende skoler; Harvard, Bejing Forestry University, University of 
Pennsylvania, University of Toronto, Aalto University, Leibniz University, Victoria University 
og Edinburgh College of Art. 

 
 
Edinburgh College of Art vant konkurransen, men vi var de eneste av de øvrige finalistene 
som fikk en utmerkelse. I praksis betyr dette at vi tilbyr et av de beste programmene i 
verden (dette er andre gang i de fem siste årene at vi er finalen).  
 
Programmet har altså en posisjon og styrke som vi må sørge for at videreutvikles. Her ligger 
ambisjonen i utlysningen. 
 
Den internasjonale toårige masteren i landskapsarkitektur eies og drives av AHO. 
Fagmiljøene tilhørende den internasjonale masteren og den femårige integrerte masteren i 
samarbeid med UiT ses som et felles fagmiljø. I daglig drift og også i akkrediterings 
sammenheng blir de likevel vurdert separat og det er behov for å sikre at begge 
programmene oppfyller bemanningskrav fra NOKUT og IFLA.  
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Bemanningsplan Internasjonal Master i Landskapsarkitektur 

7  Studio A Park- og 
byskala(24)  

1 hovedlærer 60 
% støtte  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Professor (vedlagt utlysning) 

Alf Haukeland 

 

7  Introduksjon 
Landskapsarkitektur: (6)  

20 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Rainer Stange 

8  Studio B Territoriell 
skala(24)  

1 hovedlærer 60 
% støtte  

Landskaps-
arkitektur  

Førstestilling ubesatt, p.t underviser 
Sabine Muller 

Universitetslektor/timelærer  

8  Teorikurs 
Landskapsurbanisme (6)  

20 %  

 
 

 
Giambattista Zaccariotto 

9  Studio C (24)  Landskap og 
politikk 

1 hovedlærer 60 
% støtte  

Landskaps-
arkitektur  

Luis Calllejas 

Janike Kampevold Larsen 

 

9  

 
Pre-diploma (6) høst 

20 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Professor ( vedlagt utlysning) 

9  Prediploma (6) vår ?% Landskapsarkitektur Sabine Muller 

10  Diplom  
50 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Ulike veiledere  

 
Planen viser at vi pr. i dag er underbemannet.  
 
Minimum undervisningskrav: 
3 studio à 24 ECTS* - for å sikre fleksibilitet bør det være kapasitet til å ha et ekstra studio, må diskuteres 

på noe sikt.   
2 fordypningskurs à 6 ECTS  
2 prediplomkurs à 6 ECTS  
2 diplomkoordineringsoppgaver 
Diplomveiledning  
 
For å begrense sårbarhet trenger programmet minimum 3X100 % førstestillinger (primært 
landskapsarkitekter som kan bære hovedansvar for studioundervisningen samt drive 
forskning og generell faglig utvikling av programmet. 
 
3 førstestillinger; A;B;C i 100 prosent dekker 3 studioer og 3X6 ECTs kurs for et kull. 
 
A studio vår pluss prediplom høst – (XX)(p.t. Sabine Muller* ble ansatt for å undervise i 

arkitekturprogrammet) 
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B studio høst pluss diplomkoordinering – (XX) 
C studio høst pluss prediplom vår – (Luis Callejas) 
 
Vi søker nå om å få fylle professorat etter Jeppe Aagaard Andersen. Professoratet er en av 
tre nøkkelstillinger i det internasjonale masterprogrammet for landskapsarkitektur. 
 
Programmet skal reakkrediteres, og både overfor IFLA og Nokut er det viktig at vi sikrer, ikke 
bare førstestillinger, men professorkompetanse i programmet, samt tilstrekkelig 
landskapsarkitekturfaglig kompetanse. 
 
Forslag til utlysning omfatter derfor primært en landskapsarkitekt med 
professorkompetanse. Stillingsbeskrivelse for en førstestilling følger vedlagt. 
 
Vedlagt bemanningsplan integrert master i landskapsarkitektur. 
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Referanse, vedtatt bemanningsplan for de to siste årene i den integrerte masteren i 
landskapsarkitektur, studentgruppen er dog noe mindre i den internasjonale masteren, det 
vil primært gi seg utslag i lærerbehov omtalt som støtte: 

7  Studio 1 Urbane praksiser for nord 
(20)  

1 hovedlærer 60 
% støtte  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Nyansatt professor 
Universitetslektor 4  

 
7  

 
integrerte støttefag (4)  20 %  

 

 

7  Landskapsteori: Kartlegging og 
stedsforståelse (6)  

20 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

 

8  Studio 2 Landskapspraksiser for 
nord (20)  

1 hovedlærer 60 
% støtte  

Landskaps-
arkitektur  

Førstestilling 5 Universitetslektor 4 
Unversitetslektor 5  

8  

 
Integrerte støttefag (4)  

20 %  

 
  

8  Teorikurs GIS (6)  
20 %  

 
  

9  Studio 3 Territorrielle praksiser for 
nord (20)  

1 hovedlærer 60 
% støtte  

Landskaps-
arkitektur  

Førstestilling 5 Universitetslektor 5 
Timelærer  

9  Remote sensing (4)  
20 %  

 
  

9  

 
Pre-diploma (6)  

20 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Nyansatt professor  

 

10  Diplom  
50 %  

 

Landskaps-
arkitektur  

 

Ulike veiledere  
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Professor or Associate Professor in Landscape Architecture 
 

Application deadline: December 15th, 2018 

The Institute of Urbanism and Landscape at the Oslo School of Architecture and Design 

(AHO) seeks a full time, tenured Professor or Associate Professor in Landscape 

Architecture. The school is especially interested in a practice-

oriented accomplished landscape architect who collaboratively can contribute to the 

teaching and research in our Landscape Architecture programme.  

 

Landscape Architecture at AHO 

The main foci at the Institute of Urbanism and Landscape is the design of the built 

environment with particular emphasis on urban design, spatial landscape planning and 

landscape architecture. The institute takes a broad and cross-disciplinary approach to 

these fields. In this context, Landscape Architecture is viewed as a discipline in its own 

right as well as an integral part of urbanism. The institute has a strong international 

profile, with a well-established network of partner institutions within practice, teaching 

and R&D. 

 

The Master Programme in Landscape Architecture was established in 2005 and 

accredited in 2009. The programme was developed in response to needs for a focus on 

the relationship between landscape and contemporary urban issues. In 2018 an integral 

five year joint degree started in collaboration with the University in Tromsø. 

 

Required Qualifications and Responsibilities 

Candidates should have a professional degree in Landscape Architecture or equivalent 

extensive experience through practice, teaching and research. Candidates must 

document excellence in current practice, as well as a successful pedagogic agenda 

informed by practice on a high artistic level. In particular we call for a person that 

teaches a yearly cycle of studios focusing on the park- and city scale.  

 

Furthermore, we seek applicants who are open to cooperative efforts and are able to 

communicate easily with colleagues and students. The successful candidate must show 

a willingness to contribute positively to the expanding academic milieu at the Institute 

of Urbanism and Landscape and the school as a whole. The teaching language at AHO’s 

graduate courses is English, however, knowledge of Norwegian or another Scandinavian 

language is desired.  

Responsibilities 

 Actively participate in the refining of the institute’s existing curriculum 

 Teaching and advising students at master level. Including diploma works 

that leads to a degree in Landscape Architecture 
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 Taking an active part in the conduct of research projects in the fields of 

Urbanism and Landscape Architecture  

 Contributing to the institute’s international, multi-disciplinary research 

and teaching network.  

 Through teaching and research strengthen the links between research 

and design 

 

Applicants must submit the following documents in pdf format as attachments to the 

electronic application 

 

 Application letter 

 CV 

 References 

 Educational degrees, certificates and/or diplomas 

 A maximum of 10 works which the applicant regards as most relevant for the 

position. 

 A statement of teaching philosophy (max. 2 pages) 

 A description of planned research themes (max. 2 pages) 

 All material in the application is to be submitted electronically at 

www.jobbnorge.no 

 

We offer: 

 An annual salary of NOK 576.100 - NOK 713.600 for Associate Professor and NOK 

682.200 - NOK 893.900 for Professor, depending on qualifications 

 A professionally stimulating working environment 

 Membership in the Norwegian Public Service Pension Fund (a monthly deduction 

of 2% of gross salary will be made as a contribution tothe fund) 

In the light of a personnel policy aiming at a working staff which reflects the 

composition of the population in general as regards gender and cultural diversity, 

women and persons with a minority background are particularly encouraged to apply 

for the position. 

Questions regarding the professorship can be addressed to Head of institute Marianne 

Skjulhaug, (+47)93091091, marianne.skjulhaug@aho.no.  

 

 

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a 

leading international architecture and design school that provides education within 

architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge 

focus on design in all scales; objects, buildings, urban areas and landscaping. AHO is 

organized into four institutes, and has approx. 700 students and 150 employees. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 79/18 Kunngjøring av professor / 

førsteamanuensis i tjenestedesign 

 

 

    

 
Professor Simon Clatworthy har fra 1. november 2018 valgt å redusere sin stilling til 60 %.  Han har ledet 
tjeneste design utviklingen ved instituttet siden 2004, og det vil nå være behov for å finne en erstatter for ham, da 
han nå i hovedsak kommer til å fokusere på forskning og videreutvikling av faget. 
 
Tjenestedesign er i stor vekst og etterspørselen øker innen privat og 

offentlig sektor. Faget modnes og det er flere studenter som velger å 

fordype seg innen faget. Dette har ført til at Instituttet har arbeidet 

systematisk med å planlegge flytting av ressurser internt for å bygge opp 

nødvendig kompetanse blant annen innen tjenestedesign. Det er enighet om å 

øke antall faste ansatte med førstestillingskompetanse innen fagområdet. 

Stillingen vil finansieres med midlene etter professor Tom Vavik, som går 

av med pensjon 1.1.2019. 

 
På denne bakgrunn ber Institutt for design om at det utlyses en fast 100 % stilling som professor/ 
førsteamanuensis for å ivareta det helthetlige ansvaret for ledelse, koordinering og utvikling 
innen tjenestedesignfeltet herunder også ansvar for forskning, veiledning, 

formidling og undervisning.  

 

For å få et godt tilfang av søkere med førstestillingskompetanse er 

utlysningsteksten utarbeidet på engelsk da instituttet ønsker en bred 

internasjonal utlysing, men søkere med et skandinavisk språk og kjennskap 

til den nordiske konteksten vil prioriteres.  

 

 

Stillingen skal vurderes etter akademiske kriterier.  

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret vedtar kunngjøringstekst for professor/ førsteamanuensis i tjenestedesign. 

 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Kjersti Kraft Lund Coward 

Arkivnummer 18/00855-5  

Vedlegg:  Begrunnelse tjenestedesign experientail 

Kunngjøringstekst tjenestedesign experiential 

Bemanning Design 2019 og fremover 181020 

AHO IDE Curriculum 2018-2019 n+e 
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Institutt for design 
 
 
 

 

 

Begrunnelse for utlysning av en 100% fast 1. stilling innen 

tjenestedesign  
 

 

Institutt for design har behov for å utlyse en fast 1. stilling innen tjenestedesign for å erstatte Simon 

Clatworthy’s rolle. Simon Clatworthy har vært en pioner i norsk og Europeisk sammenheng og ledet 

tjenestedesign utviklingen ved Instituttet siden 2004. Han har nå redusert sin stilling (til 60%) og skal 

hovedsakelig fokusere på forskning og videreutvikling av faget fremover. Denne stillingen skal derfor ha 

ansvaret for ledelse, koordinering og utvikling av tjenestedesign feltet fremover ved Instituttet, dette 

innebærer ansvar for forskning, veiledning, formidling og undervisning. 

 

Stillingen skal finansieres 100% av Tom Vaviks stilling. Tom Vavik pensjonerer seg 31.12.18, dermed er 

midlene til stillingen tilgjengelige fra 01.01.19 

 

Tjenestedesign er i stor vekst og etterspørselen øker innen privat og offentlig sektor. Faget modnes og det 

er flere studenter som velger å fordype seg innen faget.  

 

Instituttet har de siste årene justert curriculum for å tilpasse seg disse endringene i faget, samfunnet og den 

kompetanse som etterspørselen i markedet. Master i Design curriculum tilbyr nå 1 ½ semester med 

tjenestedesign på Bachelor nivå og 3 semestre med tjenestedesign på Master nivå. Inntil nå har Instituttet 

kun hatt en fast ansatt innen tjenestedesign. For øvrige stillinger se vedlegg.  

 

Instituttet har sine røtter innen industridesign og har derfor også en overvekt av faste ansatte innen dette 

fagområdet. I takt med utviklingen og etterspørselen i samfunnet etter designere innen interaksjon- og 

tjenestedesign har Instituttet arbeidet systematisk med å flytte ressurser for å bygge opp nødvendig 

kompetanse på de nye fagområdene. 

 

For å sikre kompetanse og kontinuiteten inne utviklingen av tjenestedesign faget ved Instituttet er det 

enighet om å øke antall vitenskapelige ansatte, faste stillinger med første kompetanse. Dette har vært 

diskutert over flere år ved Instituttets ledergruppe «koordinator gruppen» samt ved hele instituttet. Det er 

derfor naturlig å iverksette dette når vi har denne ledige faste stillingen etter Tom Vavik. Beslutningen ble 

vedtatt på koordinatormøte #3 27.02.18 etter en grundig gjennomgang og strategisk diskusjon rundt 

bemanning ved instituttet fremover. Profilen på stillingen samt en skisse på utlysningstekst ble godkjent på 

Koordinatormøte #5 den 12.10.18 

 

For å få et godt tilfang av søkere med 1. kompetanse er utlysningsteksten på engelsk fordi vi ønsker å lyse 

den ut internasjonalt. Samtidig vil vi prioritere gode søkere med skandinavisk språk og kjennskap til den 

nordiske konteksten da stillingen skal ha ansvar for undervisning også på Bachelor nivå.  

 

Vedlagt kunngjøringsteksten, bemanningsplan for Instituttet fremover og en oversikt over curriculum. 

 

Med vennlig hilsen,  
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Rachel K.B. Troye 

Professor  

Instituttleder, Institutt for design 
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Professor/Associate Professor in Service Design at the Institute of 

Design, The Oslo School of Architecture and Design  
 

 

About the position 

 

The Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) calls for applications for a 

full-time, permanent position as Professor/Associate Professor in Service Design.  

 

The Institute of Design wishes to strengthen its professional staff through this new position by building 

and further developing the field of Service Design. This is a prioritized and strategic subject area for the 

Institute, and the person who secures the position will play an important strategic role. 

 

It is expected that the applicant will have a role in developing the service design field in accordance with 

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

Design at a high level and to develop and implement new visions for Service Design nationally and 

internationally. This may involve new collaboration projects with the public sector and commercial 

players, new research projects as well as the development of Service Design as a profession. This entails 

working closely with industry and the public sector to provide the highest level of professional 

competence through research both for our students and as a means of participating in professional 

development. We are therefore looking for a person who is well established in the field and who can 

further strengthen the discipline at AHO through research, research leadership, teaching and supervising, 

including management and administrative work. 

 

AHO was one of the first design schools in the Nordic countries to develop courses and research activities 

in Service Design and currently has a strong position both in Norway and internationally. Central to 

AHO’s research portfolio is cooperation with leading commercial and public service providers. This 

happens in part through the Centre for Service Innovation (a long-term centre initiative under the 

Research Council of Norway’s Centres for Research-based Innovation (SFI) programme). Furthermore 

AHO has had a strategic focus on Design for Public Services (DOT) since 2013. In addition, as a major part 

of this portfolio in DOT, the Institute has established a second SFI: the Centre for Connected Care (C3).  

 

Service Design continues to be field under rapid development, and the person who secures the position 

will play a central role in the field’s development, particularly for the recent advances of ‘experientially rich 

services’. 

 

 
The position has the following responsibilities: 

 

1. Research and development 

The candidate will be responsible for the design of strategy and tactics for The Institute of Design's 

research in service design. This includes identifying research areas, applying for research grants nationally 

and internationally, as well as the follow-up of existing research. Initially, this applies to further 

development of activities on ‘service design for experientially rich services’. It is also expected that the 

candidate her/himself will lead and conduct research activities in this area, for both public and 
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commercial services. AHO has several PhD fellows in service design, and the position involves co-

ordination of these fellows as well as the supervision of PhD fellows. The position will include 

collaboration with other research areas and projects at the Institute. 
 

 

  

 

 

 

2. Coordination of the service design team 

This is a team-leader and coordinator role, and will be carried out in close collaboration with the head of 

the Institute. The position involves participation in the design of strategy and tactics for AHO's further 

development of service design, and internal coordination of the group's operationalization of the strategy 

in both research and teaching. Participation in the Institutes coordinators’ group is also a part of the 

position. This also includes managerial and administrative work. 

 
3. Teaching and developing the service design curriculum 

AHO offers Bachelor’s, Master’s and PhD programme with specialization in Service Design. The position 

comes with the responsibility for planning and teaching a comprehensive course offering within service 

design in collaboration with the other teaching resources at the institute. It also includes coordination of 

the courses as well as carrying out the teaching on the courses at Bachelor’s, Master’s and PhD level. 

Furthermore, the position will involve planning, development and participation in the implementation of 

executive education. Key to AHO’s research approach is achieving a synergy between research, 

cooperation with industry & public sector, and studio courses at the school, leading to relevant high-

quality research and teaching.  

 

 

Areas of responsibility 

 

We are looking for a highly motivated teacher and researcher with leadership qualities who will be 

responsible for: 

- teaching and its coordinating at Bachelor’s, Masters and doctoral levels 

- research leadership in Service Design as well as development of the field at the Institute in 

collaboration across other disciplines and domains 

- further development of the service design area related to experience-rich services 

- developing applications for funding towards new research and innovation projects  

- supervision of master’s and also PhD candidates and teaching and development of teaching in 

Service Design across BA and MA 

- dissemination and positioning AHOs research and teaching activities nationally and 

internationally to a broad specter of stakeholders: from experts to the general public.  

 

 

Qualification requirements 

 

The applicant must have the following qualifications: 

- be a highly skilled service designer with a master’s degree or equivalent qualifications in a 

relevant field design (eg. Service Design, Systems Oriented Design, Interaction Design, Design 

Management, Visual Communication, Product Design) 

- must have completed a PhD within the field of Service Design, or be in the final stages of 

completion and/or a body of professional research publication, practice and leadership 

- experience from research, research leadership and management in service design that qualifies 

for the position of professor/assistant professor  

- experience from developing research applications and participation in research projects in 

design, preferably in Service Design, and using a research by design approach. 
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- extensive experience from developing and performing practice/research-led design teaching at 

bachelor and/or master’s level 

- be able to teach in Norwegian and in English 

- excellent oral and written communication skills in English. 

 

The candidate’s professional qualities should include:  

     

- outstanding leadership, collaboration and communication skills 

- research and practical experience from the area of service design for experience-rich services 

- innovative, proactive and solution-oriented perspectives and approaches 

- being able to support and sustain the building of an ambitious atmosphere that comes with 

periods with high work intensity 

- good pedagogic skills and relevant experience. 

 

Priority will be given to a candidate with the following qualifications: 

- fluency in written and spoken Norwegian/a Scandinavian language  

- excellent visualization and facilitation skills 

- an understanding of private and public services in a Norwegian/Scandinavian context. 

 

We will prioritize applicants who have visions and ambitions for the development of the field of service 

design at AHO. We will also prioritize candidates with research leadership and publication experience as 

well as teaching experience, who have documented results, and the ability to work in a team, both as the 

leader and as a team player. We are also interested in applicants who would be motivated to take up a 

designer-researcher career development path to grow expertise in this area and to extend current 

competence and experience further. 

 

The position requires residency in the Oslo region. 

 

 

We offer: 

- a stimulating and international professional research and teaching environment 

- the salary for the position will be between pay level NOK 607 700-815 400 per year, depending 

on the applicant’s qualifications 

- a pension agreement with the Norwegian Public Service Pension Fund, with 2% of the salary 

deducted for the social security fund  

- standard terms applicable for the position. 

 

 

The application must contain: 

- an application letter describing why the applicant believes she or he is qualified for the position 

- a list of publications  

- a portfolio showing the applicant’s contributions (maximum five projects) 

- a CV 

- copies of references 

- two referees. 

 

 

The application deadline is 10th of February 2018. 

 

It is a goal for all state-owned institutions to maintain a balanced mix of age, gender and cultural 

background, and accommodate for people with disabilities. 
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Contact details 

 

For inquiries or questions, please contact: 

Head of Institute Professor Rachel Troye (rachel.troye@aho.no)  

Professor Simon Clatworthy, PhD, Service Design (simon.clatwrothy@aho.no) 

 

For more information about AHO, please visit our website: www.aho.no 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Første år
Universitetslektor Åremål 50 Sentralt Rokseth Stein Tegnelærer

Universitetslektor Åremål 80 Institutt Hystad Kathinka Industridesign

Forsker / Direktør CDR Fast 100 Sentralt Morisson Andrew Interdisciplinary Design

Førsteamanuensis/Forsker Fast 100 Sentralt Hansen Lise Amy Design teori 

Førsteamanuensis/Forsker Fast 100 Sentralt Nordby Kjetil Industri-/interaksjonedesign

Vikariat for fast stilling Vikar Rachel 50 sentralt Pahle Vera vis kom

Vikariat for fast stilling Midlertidig 20 Institutt Pahle Bjerke Mona Design Historie

Vit ass Ide + ID Midlertidig 60 Institutt Ranvig Renee IDE Assistent

Stipendiat Åremål 100 Kvote Snaddon Bruce design education

Stipendiat Åremål 100 Prosjekt Schønheider Fredrik ABB + Halogen

Stipendiat Åremål 100 Prosjekt Gernez Etienne On-Site

Professor Fast 100 Sentralt Sevaldson Birger RagnvaldSystemorientert design

Timelærer Midlertidig 100 Institutt Blaasvær Linda Systemorientert design

felles design fag på tvers av hele utdanningen ledig fast eller åremål stilling finansiert av AHO sentralt

systemorientert design Stillinger finansiert av Instituttet som dekker undervisningsbehovet

interaksjonsdesign

tjenestedesign

industridesign
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Professor Fast 100 Sentralt Killi Steinar Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Edeholt Håkan Industridesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Bjørnstad Nina Industridesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Skulberg Harald Industridesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Øxseth Geir Industridesign

Professor Fast 100 Sentralt Vavik Tom Industridesign / inklusiv design

Vikar for fast stilling Midlertidig 50 Sentralt Rokseth Stein industridesign

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Kempton William Industridesign

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Joseph Jomy Industridesign / sustainability

Stipendiat Åremål 100 Prosjekt Zuo Yue Industridesign / sustainability

felles design fag på tvers av hele utdanningen ledig fast eller åremål stilling finansiert av AHO sentralt

systemorientert design Stillinger finansiert av Instituttet som dekker undervisningsbehovet

interaksjonsdesign

tjenestedesign

industridesign
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Interaksjonsdesign // 20.10.18 // RT

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Martinussen Einar Sneve Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 100 Sentralt Sjaastad Mosse Siv Helene Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Knutsen Jørn Interaksjonsdesign

Førsteamanuensis Fast 50 Sentralt Cappelen Birgitta Interaksjonsdesign

Universitetsslektor Åremål 50 Institutt Nic Stevens Interaksjonsdesign

Universitetslektor Åremål 30 Institutt Meier Hans Gerhard Interaksjonsdesign

Universitetslektor Åremål 50 Institutt Vedeler Lars Marcus Interaksjonsdesign

Stipendiat (Delt med U&L) Åremål 100 Sentralt Reever Kai Digital urban cities

felles design fag på tvers av hele utdanningen ledig fast eller åremål stilling finansiert av AHO sentralt

systemorientert design Stillinger finansiert av Instituttet som dekker undervisningsbehovet

interaksjonsdesign

tjenestedesign

industridesign
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Tjenestedesign //20.10.18 // RT

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Professor Fast 60 Sentralt Clatworthy Simon David Tjenestedesign

Universitetslektor Åremål (vikar 

Lindquister)

50 Sentralt Hardy Sara Tjenestedesign

Universitetslektor Åremål 50 Sentralt Agudelo Natalie Tjenestedesign

Universitetslektor Åremål 50 Institutt Agudelo Natalie Tjenestedesign

Vikar Simon fra 1 mars Åremål 100 Sentralt Matthews Ted Tjenestedesign

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Almquist Frida Tjenestedesign

Stipendiat Åremål 100 Sentralt Dennington Clair Tjenestedesign

Stipendiat Åremål 100 Prosjekt Rygh Karianne Tjenestedesign

Stipendiat Åremål 50 Prosjekt Romm Jonathan Tjenestedesign

Forsker Åremål 50 Prosjekt Hardy Sara Tjenestedesign

felles design fag på tvers av hele utdanningen ledig fast eller åremål stilling finansiert av AHO sentralt

systemorientert design Stillinger finansiert av Instituttet som dekker undervisningsbehovet

interaksjonsdesign

tjenestedesign

industridesign
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MASTER  
I DESIGN
The Institute of Design 
Rachel K. B. Troye
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MA Specialized
Industrial Design 2 
ProtoHype

Interaction Design 1 
Tangible Interactions

Interaction Design 2 
Screens

Service Design 1 
Methods and Tools

Service Design 2 
Service Design 
Futures

Elective Course Elective Course Pre - Diploma

Systems Oriented 
Design 

Interdisciplinary 
Design Studio

Industrial  
D

esign 3

Service  
D

esign 3

Interactio
n  

D
esign 3

Industrial Design 1 
Technoform

Exchange Semester

1.year 2.year
Autumn  
M1 // 7. semester

Spring 
M2 // 8. semester

Autumn 
M3 // 9. semester M4 // Diploma

Elective stud
io

 co
urse (24 EC

TS)
(6 EC

TS)
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MA Hybrid
Interaction Design 1

Service Design 1

Industrial Design 1

Service Design 1

Interaction Design 1

Industrial Design 1

Industrial Design 2 
ProtoHype

Interaction Design 1 
Tangible Interactions

Interaction Design 2 
Screens

Service Design 1 
Methods and Tools

Service Design 2 
Service Design 
Futures

Elective Course Elective Course Pre - Diploma

Industrial Design 1 
Technoform

Exchange Semester

Elective stud
io

 co
urse (24 EC

TS)
(6 EC

TS)

1.year 2.year
Autumn  
M1 // 7. semester

Spring 
M2 // 8. semester

Autumn 
M3 // 9. semester M4 // Diploma
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Ansettelser 

1994 - Multiconsult Norge AS, Bygg og Eiendom, 
avdeling for konstruksjon. Faglig leder i 
konstruksjonsteknikk i Multiconsult (til 2018)  

 2009 - 2018 Professor II ved Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo i byggteknologi 

1991 - 1994 Byggforsk, Seniorforsker innen 
konstruksjonsteknikk og brannteknikk 

1977 - 1991 Multiconsult AS, prosjektingeniør, konstruktør, 
disiplinleder og oppdragsleder 

1980 - 1982 Universitetet i Trondheim, NTH, Institutt for 
Betongkonstruksjoner dr.ing stipendiat, SINTEF, 
forsker 

1976-1977 Norges Tekniske Høgskole, Institutt for 
betongkonstruksjoner. Vitenskapelig assistent 

 

Utdannelse 

1980 - 1982 Universitetet i Trondheim, NTH, Institutt for 
Betongkonstruksjoner, Doktor ingeniør 

1971 - 1975 Universitetet i Trondheim, NTH, Institutt for 
Statikk, Sivilingeniør 

1968 - 1970 Ris Gymnas, Artium, reallinjen 
 

Kurs 

Foreleser spesielt innen brannteknikk og brannteknisk 
dimensjonering (TEKNA, NITO, Norsk Brannvernforening mv, 
kursdagene NTNU).  
Deltaker på AHO kurs "Arkitektur for ingeniører" våren 2003. 
Pbl for FLF/FLO, Multiconsult 2008 
Gjesteforeleser ved Universitetet i Stavanger – ulykkeslaster 
2010-2011. 

Tillitsverv 

2015 – 2018  Medlem i valgkomiteen for Multiconsult ASA 
2006 -   Styremedlem i Forum for bygningsmessig 

brannvern (FBB) 
 
  

Navn 

Funksjon/Stilling 

Fødselsår 

Språk 

 Nils E. Forsén  

 Dr.ing Byggeteknikk  

1951 

 Norsk, Engelsk, Fransk, Tysk, (Italiensk)  

 

PROFIL 

Nils E. Forsén er en vesentlig bidragsyter når konsepter 

skal utvikles, og han besitter lang erfaring innen tidlig-

faserådgivning med tyngde på konsept-, skisse- og 

forprosjekt.  Nils har gode kommunikasjonsevner og 

kommuniserer særlig godt med arkitekter og utviklere. 

Hans evne til å formidle løsninger for kompliserte 

bygninger er ofte det som gir byggherre en god trygghet 

for å gjennomføre. Med sin allsidige kunnskap 

kommuniserer Nils på en måte som er lett forståelig for 

alle fagdisipliner. Som en av Norges mest kunnskapsrike 

dr.ing innen brann- og byggeteknikk, og som professor II 

ved arkitektur- og designhøgskolen hvor han underviser i 

konstruksjonsfag og bygningsfysikk i tillegg til roller innen 

teknisk integrering, er Nils E. Forsén en av de mest 

tverrfaglige rådgiverne i Norge.  

 
ERFARING 

Nils har omfattende og bred erfaring fra alle faser for 
prosjektering av kontorbygg, skoler, kulturbygg, sykehus 
idrettsarenaer, hangarer mm, samt en rekke 
spesialoppdrag innen brannteknikk, bl.a for Statens 
bygningstekniske etat (nå DiBK), herunder rådgivning i 
utarbeidelse av TEK10 og VTEK10 samt TEK17.  
Han har over mange år spesialisert seg på utvikling- og 
utredningsoppdrag samt tidligfaserådgivning i form av 
konseptutredninger, skisse- og forprosjekter innen 
konstruksjonsteknikk og brannteknikk for så vel private 
som offentlige oppdragsgivere. 
Erfaring som forsker og prosjektleder ved Norges 
byggforskningsinstitutt.   
Sekretær for Eurocode 9 Design of aluminium structures. 
Oppnevnt ekspert for utarbeidelse av EN for brannteknisk 
dimensjonering av betongkonstruksjoner.   
Oppnevnt som professor II i byggteknologi ved Arkitektur 
og designhøgskolen i Oslo.  
Mangeårig faglig leder for fagområdet Konstruksjons-
teknikk i Multiconsult.  
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UTREDNINGSOPPDRAG FOR DIBK 

Sted 

Oslo 

Størrelse 

 

Prosjektperiode 

2017-2018 

Leveranse 

Rapporter 2018 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler.  

Evaluering av krav til dokumentasjon i byggesaker 

 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder i evalueringsteamet  
 
 
 

 

 

STOVNERTÅRNET 

Sted 

Oslo 

Størrelse 

Prosjektperiode 

2016-2017 

Leveranse 

Forprosjekt, detaljprosjekt til 
anbud m/beskrivelse og digitale 
modeller 

 
 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Utsiktstårn på Stovner. 

 

ROLLE I OPPDRAGET 

Konseptutvikler konstruksjon, beskrivelse av 
produksjonsprinsipp til tilbudskonkurranse. 
Arkitekt: Link landskap 

 

   

 

NYTT REGJERINGSKVARTAL 

REFERANSEPROSJEKT OG KONKURRANSEPROSJEKT 

Sted 

Oslo 
  

Størrelse 

   

Prosjektperiode 

2017 

Leveranse 

Beskrivelse til referanseprosjekt 
(Team Nordic) 
 
Bidrag RIB til 
konkurranseprosjekt (Team 
Magna) 

 
 
 
 

 

REFERANSEPROSJEKT 

Disiplinleder RIB konstruksjonskonsept for Team 
Nordic. 
Arkitekt Nordic  
 

 
KONKURRANSEPROSJEKT 

Disiplinleder RIB konstruksjonskonsept for 

konkurransebidraget fra Team Magna  

Arkitekter Snøhetta og LINK 

 

 

 

 

 

 ROLLE I OPPDRAGET 

 Disiplinleder RIB 

  

   

 

 



80/18 Kallelse av professor II - Nils Forsén - 18/00857-3 Kallelse av professor II - Nils Forsén : CV for Nils Forsén

 

 CV,  NILS E. FORSÉN  / SIST OPPDATERT: 18 OKTOBER 2018 SIDE 3 AV 10 

   

 
 
 

NYTT KLINIKKBYGG RADIUMHOSPITALET 

Sted 

Oslo 

Størrelse 

25.000 m2 

Prosjektperiode 

2017-2018 

Leveranse 

Skisseprosjekt 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Idéprosjekt og skisseprosjekt for nytt klinikkbygg.  

 

ROLLE I OPPDRAGET 

Disiplinleder RIB og fagansvarlig Byggfag 
Utredet mulighetene for å innpasse et protonsenter 
på tomta. Vurdert ulike plasseringer og utforminger av 
bygningen på tomta. Utarbeidet kalkyle for RIB-fag  

 

NYE HAMMERFEST SYKEHUS 

Sted 

Hammerfest 

Størrelse 

25.000 m2 

Prosjektperiode 

2016-2018 

Leveranse 

Skisseprosjekt 

 
 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Konseptutvikling for nytt Hammerfest sykehus. 

 

ROLLE I OPPDRAGET 

Disiplinleder RIB og fagansvarlig Byggfag 
Vurdert ulike plasseringer og utforminger av 
bygningen på tomta. Utarbeidet kalkyle for RIB-fag 

 

   

 

KOMITEARBEID OG FAGNETTVERK 

Sted 

  

Størrelse 

   

Prosjektperiode 

2013-2018 

Leveranse 

Komitedeltagelse 

 
 
 
 

 

OM KOMITEENE 

Arbeid i CEN-komitéen for revisjon av reglene for 
brannteknisk dimensjonering av 
betongkonstruksjoner.  
 
Tilsettingskomitéer for professorater/ 
amanuensisstillinger i konstruksjonsteknikk ved NMBU 
og PHD stipendiat-stillinger innen forskningsprosjektet 
WOOD/BE/BETTER ved AHO.  
 
Bidrag i DiBKs komité for utvikling/revisjon av 
veiledning til TEK (VTEK).  
 
Deltakelse i lastkomitéen og i komiteen for 
stålkonstruksjoner i Standard Norge 
 
Oppfølging av faglig ledelse i Multiconsult som Faglig 
leder Fagområdet i kompetansenettverket for bygge- 
og anleggsteknikk. 

 ROLLE I OPPDRAGET 

 Komitédeltaker som fagspesialist byggeteknikk 
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NYTT MUNCH-MUSEUM, BJØRVIKA 

Sted 

Bjørvika 

Oppdragsgiver 

Oslo kommune 

Størrelse 

25.700 m2 

Prosjektperiode 

2010-2018 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Prosjektet Nytt Munchmuseum i Bjørvika for Oslo 
kommune omfatter prosjektering i alle faser av 
museumsbygg med alle støttefunksjoner, tekniske 
soner og publikumssoner.  Oslo kommune har uttrykt 
ambisiøse miljømål for prosjektet. Det er stilt krav om 
at klimagassutslippene fra byggeprosess og drift for 
det nye Munchmuseet skal reduseres med mer enn 50 
% i forhold til utførelse etter dagens praksis, og at 
bygget skal overholde passivhusstandard og inngå i 
Futurebuilt Det er lagt stor vekt på å lage gode og 
sikre systemer for å tilfredsstille de strenge krav til 
sikkerhet, brannsikkerhet, romklima, belysning etc der 
kunst oppbevares.  

ROLLE I OPPDRAGET 

Nils Forsén har hatt rollen som disiplinleder RIB med 
ansvar for konstruksjonstekniske løsninger i 
skisseprosjekt basert på vinnerprosjektet fra Herreros 
Architectos, fundamentering med jordskjelvsanalyser, 
statisk del i betong, dynamisk del og podium med 
stålkonstruksjoner, samt vært ansvarlig RI-koordinator 
i forprosjekt/detaljprosjekt for fagene 
RIG/RIB/RIV/RIE/RIBr/RIA/RIBfy/RITr. Forsén var også 
disiplinleder RIB/koordinator RI for KiB skisseprosjekt. 
 

 

 
 

DET NORSKE VERITAS BYGGETRINN III FORPROSJEKT 

Sted 

Høvik 

Oppdragsgiver 

DnV Eiendom 

Størrelse 

50 000m2 
Kontorbygg+parkering 

Prosjektperiode 

2013 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Prosjektet omfatter byggetrinn 3 på Veritassenteret. 
Foruten selve kontorlokalene, som er lokalisert øst for 
Veritas 2, omfatter dette prosjektet også underjordisk 
parkeringsanlegg under kontorbebyggelsen og nytt p-
hus i Parken. Prosjektet skal sertifiseres ihht BREEAM-
NOR klassen «Excellent», den nest høyeste 
klassifiseringen i BREEAM. Dette gir en systematisk og 
helhetlig ivaretakelse av energi- og miljøaspekter som 
for eksempel miljøriktig materialvalg, sunt inneklima, 
gode transportløsninger, økologi, avfallshåndtering, 
mm. Arkitekt: Lund og Slatto arkitekter AS 

ROLLE I OPPDRAGET 

Nils Forsén har vært disiplinleder og fagansvarlig RIB 
ifm utvikling av bæresystem for kontor- og 
parkeringshus med bl.a utkragninger i to retninger. 
Han har også deltatt i BREEAM-dokumentasjonen for 
prosjektet.  
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EKEBERGPARKEN 

Sted 

Ekebergparken, Oslo 

Oppdragsgiver 

Christian Luden Ringnes stiftelse 

Størrelse 

- 

Prosjektperiode 

2012-2014 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Ekebergparkens hovedanlegg er bygget rundt/over et 
kommunalt vannreservoar fra 20-tallet og rommer 
James Turells lyskuntinstallasjoner Ganzfeld og 
Skyspace, med svært strenge krav til geometrisk 
presisjon. 

ROLLE I OPPDRAGET 

Forsén var oppdragsleder RIB/RIG og disiplinleder RIB 
for konstruksjoner i forbindelse med 
kunstinstallasjoner i parken, herunder bygging av 
betongsylinder og – skall for en James Turell-
installasjon. Han utviklet konseptet med å bygge et 
nytt skall med det gamle skallet som forskaling – for å 
ivareta bl.a skjevlaster fra det nye tjernet. – en svært 
krevende byggeprosess. Vurdering av eksisterende 
høydebasseng i betong.  

 

 

DET KONGELIGE SLOTT TAK-OVER-TAK 

Sted 

Oslo 

Oppdragsgiver 

Statsbygg 

Størrelse 

- 

Prosjektperiode 

2010-2012 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Tak over tak for rehabilitering av slottstaket. 
 

ROLLE I OPPDRAGET 

Forsén var disiplinleder RIB for konseptutvikling og 
etablering av den midlertidige konstruksjonen som 
understøttet tak-over-tak. Konstruktør for bl.a 8 
ståltårn på betongfundamenter rundt slottet i Oslo. 

 

 

DRAMMENSVEIEN 134 FORPROSJEKT 

Sted 

Drammensveien 134 

Oppdragsgiver 

Norwegian Property 

Størrelse 

  

Prosjektperiode 

2010-2012 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Vurdering av eksisterende betongblokker for 
tilbygging og oppgradering i forhold til dagens 
regelverk. Utarbeidelse av totalenrreprisebeskrivelse. 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder, disiplinleder RIB. 
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EIDSVOLLSBYGNINGEN 

Sted 

Eidsvoll 

Oppdragsgiver 

Statsbygg 

Prosjektperiode 

2004-2012 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Rehabilitering av Eidsvollsbygningen til 200-årsjubileet 
i 2014. Eidsvoll 2014 Nordre Paviljong Vurdering og 
kalkyle for midlertidig flytting av nordpaviljongen for 
etablering av nytt teknisk rom for Eidsvollsbygningen. 

ROLLE I OPPDRAGET 

Forsén ledet konseptutviklingen for RIB for etablering 
av nytt teknisk rom under Nordpaviljongen, samt for 
glassbroen i kjelleren under hovedbygningen – for 
publikums atkomst for å se det opprinnelige gulvet.  

 

 

TURISTVEGPROSJEKTET: HEKSEMINNESMERKE I VARDØ 

Sted 

Vardø 

Oppdragsgiver 

Statens vegvesen 

Prosjektperiode 

2009-2011 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Minnesmerket er bygget i regi av Turistvegprosjektet, 
med sveitsiske Peter Zumthor som arkitekt. 
Konstruksjon i tre og duk. 
 

ROLLE I OPPDRAGET 

Forsén var oppdragsleder for disiplinene SØK, RIBr og 
RIE. RIB var Finn-Erik Nilsen (eget firma). Spesielle 
konstruksjonstekniske løsninger med mange 
tverrfaglige problemstillinger  
 

 

 

NORSK HYDRO VÆKERØ 

Sted 

Vækerø 

Oppdragsgiver 

Skanska 

Størrelse 

  

Prosjektperiode 

2007-2008 
 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Rådgiver for løsninger mht forankring for og 
overføring av jordtrykkskrefter for 
kjellerkonstruksjonen for P-anlegget (dyputgraving). 
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SIRISKJÆR 

Sted 

Siriskjær 

Byggherre 

  

Oppdragsgiver 

  

Størrelse 

20.000 m2 

Prosjektperiode 

2007-2008 
 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Boligprosjekt Siriskjær i Stavanger. Betong/prefab og 
massivtrekonstruksjoner. Forprosjekt 2008 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder RIB/m spesialfag 

 

 

KILDEN KONSERTHUS 

Sted 

Kristiansand 

Oppdragsgiver 

Kristiansand kommune 

Størrelse 

[Tekst] 

Prosjektperiode 

2006-2007 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Forprosjekt Nytt teater- og konserthus for Sørlandet i 
Kristiansand. Prosjektet Nytt Teater- og Konserthus i 
Kristiansand omfattet etablering av teater- og 
konsertsaler med tekniske støttearealer og 
foajeområder. Krevende grensesnitt RIB/RIAKU. 

ROLLE I OPPDRAGET 

Forsén var disiplinleder RIB i skisseprosjektet, i 
utviklingen av konstruksjonstekniske løsninger, bl-a for 
etablering av utkragerkonstruksjonen i stål for å holde 
bølgeveggen i eiketre. 
 
 

 

 

RINGSTABEKK SKOLE 

Sted 

Bærum 

Oppdragsgiver 

Bærum kommune 

Størrelse 

Ca. 6500m2 

Prosjektperiode 

2003-2005 

 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Nye Ringstabekk ungdomsskole 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder RI for alle ingeniørfag for oppføring av 
ny ungdomsskole på Ringstabekk, disiplinleder RIB, 
prosjekteringsleder fra våren 2004   
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DIVERSE OPPDRAG 2002 - 2005 

Sted 

[Tekst] 

Oppdragsgiver 

[Tekst] 

Størrelse 

[Tekst] 

Prosjektperiode 

2002-2005 

ROLLE I OPPDRAGET 

-Kontorbygg for Ugandas veimyndigheter. 
Konseptvurdering mot detaljprosjekt inkludert 
vurdering av jordskjelv i henhold til ugandisk og 
europeisk standard.  
-Norges Varemesse Byggetrinn 2, Forprosjekt/ 
totalentrepriseunderlag,  fagansvarlg RIB, RIBr,  
-Kristiansand Sjøfront – Sektor Eiendom, 
Oppdragsleder Skisseprosjekt RIB/RIV/RIE, fagansvarlig 
RIB,  
-Oslo Spektrum Oppdatert brannstrategi.  
-Granskning GrameenPhone HK – Bangladesh – 
oppdragsleder 
-Skattens Hus, Sandvika i Bærum, forprosjekt 
oppdragsleder byggeteknikk, geoteknikk og 
brannteknikk. Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS.  
-Oppdragsleder teknisk rådgivning til reguleringsplan 
2005 for felt 8.5-8.7, Fornebu for Fornebu Utvikling 
AS. 
-Brannteknikk (bl.a. Forskningsveien 3, UiO, Lysaker 
Brygge, Strandpromenaden i Kristiansand), Institutt for 
Energiteknikk ,Kjeller, Ris Mølle, Moss, Lillestrøm 
kultursenter, Tjuvholmen boligprosjekt. 
-Utredninger, bl.a Trex Company USA, rådgivning i 
forbindelse med søknad om NBI Teknisk godkjenning 
-Tjuvholmen: Internasjonalt søk for studie av 
byggesystem for Selvaagbygg 
-Forprosjekt for Selvaaggruppen, Kontorbygg 
27000m2 med 3 underetasjer, primært 
parkeringskjellere, og inntil 8 etasjer over bakken. 
Vanntett kjellerkonstruksjon med ca. 3,0m vanntrykk. 
Oppdragsleder og disiplinleder Byggeteknikk med 
spesialfag (brann/akustikk) 
  

 

 

 

WESSELS PLASS 

Sted 

Oslo 

Oppdragsgiver 

Stortinget 

Størrelse 

Ca 2000m2 

Prosjektperiode 

2002 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Nye lokaler for Stortinget under Wessels plass 
Utarbeidelse av konstruksjonskonsept og beskrivelse 
for totalentreprise 

  

  

 

 



80/18 Kallelse av professor II - Nils Forsén - 18/00857-3 Kallelse av professor II - Nils Forsén : CV for Nils Forsén

 

 CV,  NILS E. FORSÉN  / SIST OPPDATERT: 18 OKTOBER 2018 SIDE 9 AV 10 

BISLETT STADION 

Sted 

Bislett, Oslo 

Oppdragsgiver 

C.F Møllers Tegnestue 

Størrelse 

[Tekst] 

Prosjektperiode 

2002 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Utvikling av konstruksjonsløsninger og brannteknisk 
utredning. Deltaker i risikoanalyse kostnader 

ROLLE I OPPDRAGET 

Utarbeidelse av forprosjekt for nytt Bislett stadion 

 

 

NORGES VAREMESSE LILLESTRØM 

Sted 

Lillestrøm 

Oppdragsgiver 

Norges Varemesse 

Størrelse 

52.000m2 

Prosjektperiode 

1999-2002 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Nytt messeanlegg på Lillestrøm. Betongkonstrukjsoner 
og stålkonstruksjoner. Betongtavlen 2002.  Houen 
Fonds pris 2008 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder og disiplinleder Byggeteknikk med 
spesialfag (brann/akustikk/bygningsfysikk) 

 

 

NORGE PÅ EXPO 2000 

Sted 

Expo 2000 

Oppdragsgiver 

Norge på Expo 2000 AS 
(Utenriksdepartementet og 
sponsorer) 

Prosjektperiode 

1998-2000 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Tre- stål og aluminiumskonstruksjoner samt 
branntekniske løsninger iht tysk regelverk 
Spesialoppdrag I forbindelse med tysk godkjenning av 
fasadeløsning I aluminiumskonstruksjon 

ROLLE I OPPDRAGET 

Oppdragsleder og disiplinleder Konstruksjonsteknikk 
og brannteknikk 
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US NAVY MOBILE OFFSHORE BASE 

Sted 

  

Oppdragsgiver 

Aker Engineering 

Prosjektperiode 

1998 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Utarbeidelse av brannteknisk redegjørelse for en 
flytende flybase med bruk og videreutvikling av 
teknologien fra norske offshore-prosjekter 

 

 

LILLESTRØM JERNBANESTASJON 

Sted 

Lillestrøm 

Oppdragsgiver 

NSB Gardemobanen AS 

Størrelse 

  

Prosjektperiode 

1995-1999 

OM PROSJEKTET/OPPDRAGET 

Nytt stasjonsanlegg for Flytoget på Lillestrøm. Statens 
byggeskikkspris 1999. Glue lam award 1999. 

ROLLE I OPPDRAGET 

Prosjekteringsleder og oppdragsleder byggeteknikk 

 

 
Tidligere (utvalg):  
 
Stavanger Stadion, etterspent tribunetak 1978-1979, Holmenkollbakken, forlengelse for VM 1982, Utarbeidelse av "STEELFIRE" for 
norske og svenske forskningsmidler 1983. Oslo Spektrum, byggeteknikk 1985-1989, SAS Hangar 4 Formebu 1989, byggeteknikk, 
brannteknikk, prosjektleder NBI for granskning av orkanskadene på Nordvestlandet 1992, Kreditkassen Byggetrinn II, 1990-1991. 
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Fornyelse av Nils Forséns Professor II stilling 

9. oktober, 2018 

Bakgrunn 

Nils Forsén har jobbet som professor II i bygningsteknologi på AHO siden 2009. 
Stillingen, som har en fire-års varighet, utløper ved nyåret 2019. Vi ønsker å beholde 
ham i stillingen og ber nå om at stillingen fornyes i ytterligere 4 år.  

Vurdering 

Forsén ble engasjert primært for å ta seg av feltet bygningsfysikk og teoribakgrunnen 
for detaljering av klimaskjerm, som er en viktig del av kompetanseprofilen på instituttet. 
Han er i tillegg generalist med gode kunnskaper om det å bygge, som han holder 
jevnlig forelesninger om rettet mot praktisk prosjektering. Han har en bredde i 
byggteknisk kompetanse og spesialkunnskaper om tre og brann som er unik i bransjen 
og avgjørende for den faglige profilen og tyngden i forskningsprosjektet. Han er en 
dyktig formidler og en engasjert deltaker i seminarer og veiledning. Han deltar i tillegg i 
høyt profilerte prosjekter (bl. a. det nye Munch museet) og har faglige nettverk som 
instituttet har hatt stor nytte av. Stilling har fungert ideelt i forhold til professor II 
prinsippet.  

Anbefaling 

Nils Forséns stilling som professor II anbefales forlenget i ytterligere 4 år med samme 
betingelsene som tidligere.  

   

Thomas McQuillan 
Head of the Institute of Architecture 
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Vedtakssaker AHOs styremøte 

Sak 81/18 Tilsetting av førsteamanuensis i 

offentllig tjenestedesign  

 

 

    

 
Det ble i styresak 46/18 vedtatt å utlyse en professor/ førsteamanuensis stilling innen offentlig tjenestedesign, 
hvor det kunne gjøres mindre tekstlige endringer i kunngjøringsteksten.  
 
I etterkant av styremøtet ble det på instituttet diskutert om det faktisk var kvalifiserte søkere til denne stillingen 
slik den forelå. Dette er et ungt fagområde og det er begrenset antall fagpersoner som kan ha tilegnet seg så høy 
kompetanse som det var forslag å søke etter.  
 
Det ble derfor besluttet å legge til en tredje stillingskategori som forsker i utlysningen og kvalifikasjonskravet 
«PhD close to compleation» ble endret til «a PhD in a relevant field and/or 
a body of professional research publication, practice and leadership that 

will lead to completion of a PhD by the middel of 2020”.  

 

Med disse endringene vurderte instituttet at det ville øke tilfanget av 

aktuelle søkere som kunne være kvalifiserte for stillingen. Og at aktuell 

kandidat senest innen 18-24 måneder etter tiltredelse skulle ha oppnådd en 

kompetanse som førsteamanuensis.  

 

Vi ser at disse endringene er utover mindre tekstlige endringer og de burde 

vært godkjent av styreleder i forkant av utlysning. Dette er beklagelig, 

men vi velger likevel å anbefale tilsetting. 
 
Stillingen ble kunngjort som en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/forsker innen offentlig 
tjenestedesign ved Institutt for design, med søknadsfrist 19. august 2018. Det kom inn 24 søknader til stillingen 
hvorav 9 kvinner og 15 menn. 
 
Det ble oppnevnt en sakkyndig komitè bestående av:  

 Dagny Stuedahl, Professor ved OsloMet 

 Stefan Holmlid, Professor ved Universitetet i Linkjöping 

 Lise Amy Hansen – Førsteamanuensis, AHO 

 
Den sakkyndige komiteen leverte sin rapport 12. oktober 2018. 9 av søkerne ble vurdert som kvalifisert til 
førsteamanuensis, av disse ble 2 vurdert kompetente som førsteamanuensis gitt at de disputerer innen første 
halvår 2020 og 1 av søkerne ble vurdert kvalifisert til forsker.  
 
Instituttet opprettet et innstillingsutvalg bestående av instituttleder Rachel Troye, Seniorrådgiver Marianne 
Støren Berg og Universitetslektor Edward Matthews. Innstillingsutvalget innkalte de fem av kandidatene som 
var vurdert kvalifisert til førsteamanuensis og som var «short listed». Men to av kandidatene trakk sin søknad før 
intervjuet. 

Dato 31.10.2018 

Saksbehandler Kjersti Kraft Lund Coward 

Arkivnummer 18/00386-14  

Vedlegg:  Innstilling 

Utvidet søkerliste 

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf 

CV - Josina Vink 

Endelig sakkyndigrapport 

Kunngjøringstekst tjenestedesign 
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Det ble i utlysningsteksten åpnet for at kandidater som var i sluttfasen av sin PhD også kunne søke på stillingen. 
Kandidaten som innstilles er i denne kategorien, og det vil være et krav at hun fullfører sin PhD, innen første 
halvår 2020. Derfor vil vedkommende få tilbud som stilling som forsker frem til avlagt PhD. 
  
På bakgrunn av søknadene, den sakkyndige rapporten og intervju innstiller utvalget: 

1. Josina Vink 
 
 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Josina Vink ansettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for design, under forutsetning av at hun 
fullfører sin PhD innen første halvår 2020. Inntil hun har disputert ansettes hun i en midlertidig forskerstilling 
frem til 30.06.2020. 
 
Dersom Vink takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for ny vurdering. 
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The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school that 
provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in all scales, 
objects, buildings, urban areas and landscaping. AHO is organized into four institutes, and has approx. 700 students and 145 employees.  

The Institute of Design adopts a broad, holistic approach todesign that emphasizes the relevance and importance of design within our 
contemporary society. It teaches and researches within the fields of industrial design, interaction design, service design, and systems 
oriented design, as well as themes that go across these disciplines, such as healthcare or maritime industry. Our perspective is that good 
design creates aesthetic and functional products, services, and experiences that delight and improve the lives of their users. 

The Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) announces a new vacant 

full-time permanent position as  

Professor / Associate Professor / Researcher in Service Design  
About the position 

The Institute of Design wishes to strengthen its professional staff through this new position by building and further developing Service Design 
particularly in the public sector. This is a prioritized and strategic subject area for the Institute. 

We emphasise working closely with industry and the public sector to provide the highest level of professional competence through research 
both for our students and as a means of participating in professional development. This position in Service Design for the public sector, with 
particular weight on health services, will include working with research, research leadership, teaching and supervising, and some 
administrative work. 

AHO was one of the first design schools in the Nordic countries to develop courses and research activities in Service Design and currently 
has a strong position both in Norway and internationally. Service Design has its roots in the commercial sector. Central to AHO’s research 
portfolio is cooperation with leading commercial service providers. This include the Centre for Service Innovation (a long-term centre initiative 
under the Research Council of Norway’s Centres for Research-based Innovation (SFI) programme). 

Service Design continues to be a field under rapid development, part of which is its approach to innovation, including the public sector. 
Currently, the public sector has an increasing need for service design. There is a demand for new knowledge and for service designers and 
service design researchers who understand public services and the framework for innovation in the public sector. AHO has had a strategic 
focus on Design for Public Services (DOT) since 2013. As a major part of this portfolio in DOT, the Institute has established a second Centre 
for Research-based Innovation (SFI) funded by the Research Council of Norway; the Centre for Connected Care (C3). Three research fellows 
and five researchers are affiliated with DOT. 

C3 was established in 2016 and is an eight-year research project. The Oslo University Hospital hosts the project and manages the Centre’s 
13 partners from the public and private sector. AHO is one of five research partners. The Centre’s main goal is to establish new innovative 
service models and practices in the health and care sector, where the users are involved and given power to influence their own health. As 
part of C3, AHO develops design tools and a design lab. 

The first five years of this new advertised position will have an emphasis on research and the research leadership of AHOs obligations in the 
C3 Centre for Connected Care project. There will be limited teaching during this phase, however after the C3 project is completed, the 
position will emphasise teaching and research equally. The position will be developed through close collaboration with the Institute leader 
and the Service Design team at the Institute. 

We are looking for an experienced researcher who can lead the strategic efforts in Design for Public Services (DOT), including project 
leadership and management of AHO’s research activity in the C3 research project. The position will have up to a 20% teaching component in 
continuing education or at master’s degree level and will otherwise comprise research, research leadership and PhD supervision. After 5 
years when the research leadership in the C3 project has ended, the position will consist of approximately 40% teaching, 40% research and 
20% administration.This is up to negotiation with the Institute leader. The position will then include responsibility for planning and carrying out 
courses within Service Design in collaboration with other teaching staff at the Institute. These courses may be at Bachelor’s and Master’s 
levels, as well as in executive courses or programmes. 

It is expected that the applicant will further develop the design for public services field in accordance with national competence needs. The 
applicant must therefore be able to articulate the practice of Service Design at a high level and to develop and implement new visions for 
Service Design at AHO. This may involve new collaboration projects with public sector and commercial players, new research projects and 
the development of Service Design as a profession. We are therefore looking for a person who is well established in the field and who can 
further strengthen the discipline at AHO in cooperation with the Service Design environment at the Institute of Design. 

AHO offers and develops new courses and course programmes with specialisation in Service Design for the public sector, both as continuing 
education and as part of the Master’s Degree in Design. Key to AHO’s research approach is achieving a synergy between research, 
cooperation with industry/public sector and studio courses at the school. This leads to relevant high-quality research and teaching. All 
research activity at the Institute of Design is based at the Centre for Design Research which in addition to excellence in Service Design is at 
the international forefront in design research in several other areas. 

Areas of responsibility

We are looking for a highly motivated researcher with leadership qualities who will be responsible for: 

� research leadership in the research group Design for Public Services (DOT) including specific research projects 
� research in Service Design for the public sector, particularly in the C3 project 
� preparing applications for funding of new research and innovation projects 
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� supervision of master’s and also PhD candidates and teaching and development of teaching modules in Service Design for the public 
sector 

� providing academic supervision and dissemination in service design for public enterprises, and engagement in the public policy 
system together with policy development. 

Qualification requirements

The applicant must have the following qualifications: 

� a master’s degree or equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of service design 

� a PhD in a relevant field and/or a body of professional research publication, practice and leadership that will lead to completion of a 
PhD by the middel of 2020 

� experience from research, research leadership and management in service design that qualifies for the position of 
professor/assistant professor/researcher 

� experience with teaching at Master’s and Bachelor’s level 
� experience with research applications 
� good oral and written communication skills in English. 

  

Priority will be given to a candidate with the following qualifications: 

� fluency in written and spoken Norwegian/a Scandinavian language 
� excellent visualisation and facilitation skills 
� an understanding of public services in a Norwegian/Scandinavian context. 

  

The candidate’s social qualities should include: 

� outstanding leadership, cooperation and communication skills 
� flexible, proactive and solution-oriented perspectives and approaches 
� being able to support the flourishing of an ambitious atmosphere with periods with high work intensity 
� good pedagogic skills and related experience 
�   

We will prioritise applicants who have research leadership and research publication experience as well as teaching experience, have 
documented results, and the ability to work in a team, both as the leader and as a participant.  We are also interested in applicants who would 
be motivated to take up a designer-researcher career development path to grow expertise in this area and to extend current competence and 
experience further. 

The position requires residency in the Oslo region. 

We offer

� a stimulating and international professional research and teaching environment 
� the salary for the position will be between pay level NOK 569 600-815 400 per year, depending on the applicant’s qualifications 
� a pension agreement with the Norwegian Public Service Pension Fund, with 2% of the salary deducted for the social security fund 
� standard terms applicable for the position. 

The application must contain

� an application letter describing why the applicant believes he or she is qualified for the position 
� a list of publications 
� a portfolio showing the applicant’s contributions (maximum five projects) 
� a CV 
� copies of references 
� two referees 

Additional information

The application deadline is August 19th 2018. 

It is a goal for all state-owned institutions to maintain a balanced mix of age, gender and cultural background, and accommodate for people 
with disabilities. 

Contact details

For inquiries or questions, please contact: 

Head of Institute Professor Rachel Troye (rachel.troye@aho.no) 

Dr Marianne Støren Berg (marianne.storen.berg@adm.aho.no) 

For more information about AHO, please visit our website: www.aho.no 
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DESIGNER | RESEARCHER

PROFILE

Josina Vink is a designer and researcher exploring how actors understand 
and shape social structures, particularly related to health and care. Josina 
has close to ten years experience working as a service designer in Canada, the 
United States and Sweden. She is currently working as an embedded design 
researcher at Experio Lab, a national center that employs service design to 
support cultural transformation in the Swedish healthcare system. She is also 
pursuing her PhD at the Service Research Center (CTF) at Karlstad University. 
Josina is a Research Fellow with the Service Design for Innovation Network, a 
project of the European Commission’s Marie Curie Horizon 2020 Programme. 

EDUCATION

PhD in Business Administration (defence expected in June 2019)
Service Research Center (CTF), Business School, Karlstad University, Sweden

•	 Thesis	on	shaping	social	structures	in	health	service	ecosystems	through	service	design
•	 PhD	courses	have	included	design	research	field	work,	design	for	service	research,	participatory	

cultures, design for social innovation, service innovation, and institutional analysis taken in Sweden, 
Norway, Denmark, Italy, Portugal, Switzerland and Germany

•	 Supervisors	are	Bård	Tronvoll,	Bo	Edvardsson,	Katarina	Wetter-Edman	&	Birgit	Mager

Masters of Design in Strategic Foresight and Innovation
Ontario College of Art and Design University, Canada

•	 Courses	in	systems	thinking,	design,	strategy,	foresight,	as	well	as	business	and	policy	innovation
•	 Final	research	project	on	addressing	the	social	determinants	of	health	of	low-income	patients

Honors Bachelor of Business Administration, Minor in Dialogue, 
Certificate in Sustainable Community Development
Simon Fraser University, Canada
•		 Courses	in	project	management,	organizational	development,	community	development	and	dialogue

MAIN RESEARCH & DESIGN INTERESTS

•		 Health	system	transformation	through	participatory	service	design	approaches
•		 Enhancing	justice,	equity	and	inclusion	in	public	services
•		 Increasing	reflexivity	and	critical	reflection	among	designers	and	public	servants
•		 Radically	rethinking	mental	health	and	population	health	services
•		 Aesthetic	and	experiential	catalysts	for	personal	and	systemic	change

1
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RECENT WORK EXPERIENCE

Design Researcher & PhD Student	 2015	-	Present
Experio Lab, County Council of Värmland, Karlstad, SE
•	 Researching	how	participatory	service	design	processes	support	transformation	within	health	service	

ecosystems using ethnography and research through design
•	 Supporting	the	development	of	Experio	Lab	strategy	as	it	is	scaled	to	six	regions	throughout	Sweden
•	 Advising	designers	and	project	managers	at	Experio	Lab	on	service	design	projects
•	 Presenting	on	and	teaching	service	design	processes	to	healthcare	staff,	design	practitioners	and	

students

Community Health Specialist & Systems Designer	 	 2013	-	2015
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, CA
•	 Led	a	multi-disciplinary	team	to	support	community-driven	systems	change	within	the	mental	health	

and addictions system through the Northwest Toronto Service Collaborative
•	 Guided	diverse	community	stakeholders,	including	service	providers	and	individuals	with	lived	

experience of mental health needs, in collaborative research, discovery and implementation processes
•	 Implemented	the	Peer	Positive	initiative	in	a	dozen	organizations	in	Toronto,	helping	service	providers	

engage service users as valued partners in the review, design and delivery of services
•		 Co-facilitated	the	PSSP	Systems	Lab,	which	included	capacity	building	and	guiding	a	team	of	twelve	

through the design of innovations to improve Ontario’s mental health and addictions system

Service Designer II	 	 	 	 	 	 	 	 2011	-	2013
Mayo Clinic Center for Innovation, Rochester, US
•	 Collaborated	across	disciplines	to	re-design	the	outpatient	practice	using	design	research,	rapid	

experimentation, and ongoing evaluation to improve outcomes and reduce practice costs by 30%
•	 Established	buy-in	and	developed	strategic	partnerships	within	clinical	teams	to	engage	in	new	

practices	and	support	structural	changes	across	the	multi-site	health	system
•	 Conducted	observations,	interviews,	focus	groups	and	workshops	to	gather	insights	to	inform	a	shift	

within primary care teams toward a population health approach
•	 Worked	corroboratively	with	business	strategists,	designers,	and	clinicians	to	develop	the	concept	for	a	

new venture that serves unpaid family caregivers of persons with dementia

Senior Research and Policy Analyst                           2009 – 2012
SHS Consulting, Richmond Hill, CA
•	 Project	managed	over	a	dozen	projects	supporting	health	and	social	sector	organizations	in	the	

development of new program, policy and systems initiatives
•	 Established,	executed	and	monitored	project	objectives,	work	plans,	budgets,	and	deliverables,	acting	

as a key liaison with government, organizational and institutional clients
•	 Wrote	reports	including	research	summaries,	community	plans,	organizational	strategies,	business	

plans, and needs analyses
•	 Oversaw	the	work	of	project	team	members,	supporting	them	in	skill	development,	execution	and	

ongoing adaptation to emerging priorities

5



81/18 Tilsetting av førsteamanuensis i offentllig tjenestedesign  - 18/00386-14 Tilsetting av førsteamanuensis i offentllig tjenestedesign  : CV - Josina Vink

+46 72-733 53 92 // JOSINA.VINK@GMAIL.COM

DESIGNER | RESEARCHER

4

TEACHING

•		 Designing	for	Institutional	Change,	module	development	and	instruction,		Design	for	Service	
Transformation	Course	(masters-level),	Linköping	University,	Linköping,	Sweden,	planned	for	
November 2018

•		 External	supervisor,	masters	thesis	project,	“Innovation	labs	in	healthcare:	A	review	of	design	labs	as	a	
model for healthcare innovation”, Sean Malloy, OCAD University, Toronto, Canada, Spring 2018 (10 hrs)

•		 External	sensor	for	service	design	course	(masters-level),	Akershus	University	Hospital	projects,	March	
2018 (16 hrs)

•		 Systems	Thinking	Module,	module	development,	lectures,	workshops	and	student	tutoring,	Masters	of	
Design	program,	Konstfack,	Stockholm,	Sweden,	October-November	2017	(30	hrs)

•		 Designing	for	the	Future,	guest	Lecture,	workshop,	&	student	tutoring,	Interaction	Design	(masters-
level),	Oslo	School	of	Architecture	and	Design	(AHO),	Oslo,	Norway,	May	2017	(8	hrs)

•		 Short	course	on	Aesthetic	Disruption	for	Systems	Change,	Bachelor	&	master-level	design	students,	
Köln	International	School	of	Design	(KISD),	Cologne,	Germany,	May	2017	(35	hrs)

•		 External	sensor	for	service	design	course	(masters-level),	Sunnaas	Project,	Oslo	School	of	Architecture	
and	Design	(AHO),	Oslo,	Norway,	April	2017	(16	hrs)

•		 Service	Design	and	Service	Ecosystem	Design,	Guest	lecture,	Service	Management	course,	Masters-level	
business	students,	Karlstad	University,	Karlstad,	Sweden,	January	2017	(4	hrs)

•		 Systems	Thinking	for	Designers,	Guest	lecture,	workshop	and	student	tutoring,	Masters	of	Design	
program,	Konstfack,	Stockholm,	Sweden,	October-November	2016	(30	hrs)

•		 Introduction	to	Design	and	Systems	Thinking,	Guest	lecture,	Design	for	Sustainability	course	(masters-
level), Engineering program, Karlstad University, Karlstad, Sweden, October 2016 (4 hrs)

•		 Designing	for	the	Future,	Guest	lecture	&	workshop,	Interaction	Design	(masters-level),	Oslo	School	of	
Architecture and Design (AHO), Oslo, Norway, May 2016 (5 hrs)

•		 External	sensor	for	service	design	course	(masters-level),	Experimentarium	Projects,	Oslo	School	of	
Architecture and Design (AHO), Oslo, Norway, March 2016 (16 hours)

ACADEMIC SERVICE

•							Journal	of	Service	Management,	Social	Media	Coordinator	(present)
•							Journal	of	Business	Research,	2018	(1	paper	reviewed)
•							International	Conference	on	Exploring	Service	Science	(2	papers	reviewed)
•							ServSig	Conference,	2018	(3	papers	reviewed)
•							Journal	of	Service	Management,	2017	(1	paper	reviewed)
•							Journal	of	Service	Research,	2016	(1	paper	reviewed)
•							Relating	Systems	Thinking	and	Design,	2016	(3	papers	reviewed)
•							ServDes	Conference,	2016	(3	papers	reviewed)
•							MITAC	Conference	2015,	2016,	2017	(8	papers	reviewed)
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INDUSTRY PROJECTS

Health Service Design & Research Projects

Experio	Lab,	National	Strategy	Development	(2016	-	present)
CAMH, Northwest Toronto Service Collaborative (2015)
CAMH, PSSP Systems Lab (2015)
CAMH, Toronto Justice Service Collaborative (2014)
MaRS	&	CAMH,	Reverse	Archaeology:	Exploring	the	Future	of	Mental	Health	Services	(2014)
Mayo Clinic Center for Innovation, Connected Care Centre Strategy (2013)
Mayo Clinic Center for Innovation, Mayo Clinic Strategy Report (2013)
Mayo	Clinic	Center	for	Innovation,	MARS	-	Outpatient	Practice	Re-design	(2013)
Mayo Clinic Center for Innovation, Care Team Innovation (2013)
OCADU,	Blind	Side	to	Upside:	Re-Designing	Our	Response	to	Patients’	Social	Needs	(2013)
Mayo Clinic Center for Innovation, Caregivers Initiative (2011)
Mayo	Clinic	&	OCADU,	The	Future	of	Tertiary	Health	Care	(2011)
Peel Public Health, Peel Healthy Communities Partnership Community Plan (2011)

Other Public Service Design, Development and Evaluation Projects

East Metro Youth Services, Strategic Plan (2016)
FoodShare, Strategic Plan (2016)
FoodShare, Good Food Cafe Business Case (2015)
FoodShare, FoodShare Acedemy Business Plan (2015)
FoodShare, School Grown Social Enterprise Business Plan (2014)
School for Social Entrepreneurs Ontario, Evaluation of First Year of Operations (2013)
Halton Fresh Food Box, Program Evaluation (2012)
FoodShare, Field to Table Schools Business Model Innovation (2012)
The Nourish and Development Foundation, Patterson Building Business Model Development (2012)
Ontario 211 Services Corporation, Funding Inputs into 211 Data Providers (2011)
North Shore Tribal Council, Study of Elders’ Care and Accommodation Options (2011)
Supported@Home Burlington, Collaborative Service Model Design (2011)
Supported@Home Burlington, Listening to Learn (2011)
Bruce County, Bruce County Long Term Housing Strategy (2010)
Ontario	211	Services	Corporation,	United	Way	Collective	Funding	Model	Consultation	(2010)
Social Enterprise Rural Alliance, Guide for Developing Rural Social Enterprise in Canada (2010)
North Superior Training Board, Labour Market Study of Northwest Ontario (2009)
Walkingthetalk,	Catalyzing	Collaboration:	Building	Culturally	Inclusive	Sustainability	Education	in	Metro	
Vancouver (2009)
Beattie Haven Retirement Community, Expansion of Continuing Care Community (2009)
Simon Fraser University, Pocket Market Marketing Plan (2008)
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RECENT INDUSTRY PRESENTATIONS & WORKSHOPS

•	 International	Initiative	for	Mental	Health	Leadership	(IIMHL),	Stockholm,	Sweden,	May	2018
•	 Swedish	Association	of	Local	Authorities	and	Regions,	Karlstad	Sweden,	May	2018
•	 Renewal	Lab,	Stockholm,	Sweden,	May	2018
•	 Health	Innovation	School,	Netherlands	(webinar),	April	2018
•	 Experio	Lab,	County	Council	of	Värmland,	Karlstad,	Sweden,	March	2018
•	 Radbound	Reshape	Center,	Nijmegen,	Netherlands,	February	2018
•	 Service	Design	for	Innovation	Conference,	Karlstad,	Sweden,	January	2018
•	 County	Council	of	Sörmland,	Eskilstuna,	Sweden,	November	2017
•	 Health	Innovation	School,	Netherlands	(webinar),	August	2017
•	 Ambassadors	to	Sweden,	Karlstad,	Sweden,	June	2017
•	 In	For	Care	Network	Meeting,	Karlstad,	Sweden,	June	2017
•	 Service	Science	Factory,	Maastricht,	Netherlands,	April	2017
•	 Radbound	Reshape	Center,	Nijmegen,	Netherlands,	March	2017
•	 Experio	Lab,	Stockholm,	Sweden,	February	2017
•	 County	Council	of	Sörmland,	Eskilstuna,	Sweden,	January	2017
•	 Karolinska	Institutet,	Stockholm,	Sweden,	December	2016
•	 Service	Convention	Sweden,	Karlstad,	Sweden,	December	2016
•	 SVID	Health	Innovation	Network,	Stockholm,	Sweden,	May	2016
•	 Redesigning	Health	Conference,	Tallinn,	Estonia,	March	2016
•	 Bridgeable,	Toronto,	Canada,	January	2016	

CERTIFICATIONS & AWARDS

	•						Marie	Curie	Horizon	2020	Fellowship,	Service	Design	for	Innovation	(2015-2018)
	•						Certified	Professional	Facilitator,	International	Association	of	Facilitators	(2012)
	•						First	Place	in	the	Rotman	Design	Challenge	(2011)
	•						Emerging	Leaders	in	the	Social	Economy	Research	Scholarship	(2009)
	•						Gordon	Shrum	Scholarship	for	Academic	Achievement	(2005	-	2009)
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Expert Committee 

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) appointed an expert committee on the 
01.09.2018 to evaluate applicants for a professor / associate professor / researcher 
position in Service Design at the Institute of Design. The committee consists of the 
following members: 

• Dagny Stuedahl, Professor at OsloMet 

• Stefan Holmlid, Professor at the University of Linköping 

• Lise Amy Hansen - Associate Professor, AHO 

 

The Institute of Design will issue a recommendation to AHO's board on who is most suited 
for the position, on the basis of the committee's work, interviews and assessment of 
qualified applicants. The committee's mandate is to review the applicants’ submitted 
material and evaluate their academic, scientific and educational qualifications according 
to the position as announced. Lise Amy Hansen will be the committee coordinator. 

The position was published 21.06.2018 with an application deadline 19.08.2018. There 
were 24 applicants for the position. 

The committee made an initial assessment of the applicants according to the necessary 
requirements of relevant education and level, experience from research, research 
management, Bachelor and Master's degree, experience from research applications and 
English language proficiency. The committee found that 14 candidates did not meet these 
eligibility requirements  - precisely which requirements are named in the statement for 
each of these candidates. 

The remaining 10 candidates were further evaluated. Of these applicants, 1 was internal 
and 9 external. The competence assessment was specific to the advertised position, and is 
based on the criteria set out in the announcement text, as well ‘forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger’ (i.e. regulations on employment and 
promotion in teaching and research positions:  
FOR 2006-02-09 no. 129). Evaluation is based on submitted material and the expert 
committee has not obtained material beyond the submission. 

The expert committee has had three meetings after the application deadline expired. One 
meeting related to the selection of relevant candidates, as well as two meetings on the 
evaluation of the relevant candidates, discussion of selection and ranking of the most 
qualified applicants for the position, taking into account an overall assessment. 

 

Comparison and assessment of candidates 

In the assessment of the candidates, emphasis has also been placed on how the 
candidates describe their motivation for the position and how they position their 
experience in line with the job description. 
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Conclusion 

The expert committee concludes with a selection and ranking of the most qualified 
applicants for the position, based on an overall assessment and according to the 
competency assessment. We consider the following candidates as the most relevant for 
the position and further interview: 

1 Wink, Josina 

2 Sustar, Helena 

3 Fjuk, Annita 

4 Mirkovic, Jelena 

5 Rygh, Karianne 

 

We have rated these candidates, but would like to point out that they differ greatly with 
varied backgrounds and that this is probably the result of a young field and that the 
service design term is still applied differently. We have also rated the remaining candidates 
based on their eligibility for the job description: 

6 Gunn, Wendy 

7 Rodriguez, Liliana 

8 Kvale Knut 

9 Dhir, Amandeep 

10 Lacanna, Giuseppe 

 

The committee has made a summary for each of the applicants' documented 
qualifications, with a conclusion. 

 

 

Oslo, 30. September 2018                                           
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QUALIFIED CANDIDATES FOR THE POSITION 
 
 
1 Vink, Josina   Female, born 1986, Canada 
 
2015 -  Karlstad University - PhD in Business Administration VT. (defence expected in June 

2019): on shaping social structures in health service ecosystems through service 
design 

2010-  2012 OCAD University - Masters of Design in Strategic Foresight and Innovation 
2005 - 2009 Simon Fraser University - Honors Bachelor of Business Administration 
 
Positions: 
2015-08 – present County Council of Värmland - Design Researcher & PhD Student (100%) 
2013 - 2016 Centre for Addiction and Mental Health - Community Health Specialist & 
Systems Designer 
2011 - 2013 Mayo Clinic - Service Designer II 
2009 – 2012  Senior Research and Policy Analyst 
2007 – 2009  Walkingthetalk, BC Working Group for Sustainability Education - Network 
Coordinator 
2006 – 2009  Simon Fraser University - Senior Community Advisor (20%) 
ten years of experience as a designer in various healthcare systems internationally   
 
Main research perspectives:  
Health system transformation through participatory service design approaches • Enhancing 
justice, equity and inclusion in public services • Increasing reflexivity and critical reflection 
among designers and public servants • Radically rethinking mental health and population 
health services • Aesthetic and experiential catalysts for personal and systemic change  
 
Awarded projects and EU-projects: 
Marie Curie Horizon 2020 Fellowship, Service Design for Innovation (2015-2018) 
 
Teaching service design:  
2018 Design for Service Transformation Course (masters-level), Linköping University, 
Linköping, Sweden,  
2017/2mnth Systems Thinking Module, module development, lectures, workshops and 
student tutoring, Masters 
2017/1mnth Aesthetic Disruption for Systems Change, Bachelor & master-level design 
students, Köln International School of Design (KISD), Cologne, Germany, May 2017 
developing and facilitating capacity building programs for the public sector   
 
Supervisor and PhD-teaching:  
mentor for a variety of masters students at AHO, Konstfack 
supervised 1 master student   
 
Research projects related to service design: 
Health Service Design & Research Projects  
Experio Lab, National Strategy Development (2016 - present)  
CAMH, Northwest Toronto Service Collaborative (2015)  
CAMH, PSSP Systems Lab (2015) CAMH, Toronto Justice Service Collaborative (2014)  
MaRS & CAMH, Reverse Archaeology: Exploring the Future of Mental Health Services 
(2014) Mayo Clinic Center for Innovation, Connected Care Centre Strategy (2013)  
Mayo Clinic Center for Innovation, Mayo Clinic Strategy Report (2013)  
Mayo Clinic Center for Innovation, MARS - Outpatient Practice Re-design (2013)  
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Mayo Clinic Center for Innovation, Care Team Innovation (2013)  
OCADU, Blind Side to Upside: Re-Designing Our Response to Patients’ Social Needs (2013)  
Mayo Clinic Center for Innovation, Caregivers Initiative (2011)  
Mayo Clinic & OCADU, The Future of Tertiary Health Care (2011)  
Peel Public Health, Peel Healthy Communities Partnership Community Plan (2011) 
 
Research project leadership: 
2013-03 - 2016-08 Centre for Addiction and Mental Health - Community Health Specialist 

& Systems Designer 
Led a multi-disciplinary team to support community-driven systems change within the 

mental health and addictions system through the Northwest Toronto 
Service Collaborative 

2009-05 - 2012-06 Senior Research and Policy Analyst - 2009 - 2012 (100%) • Project 
managed over a dozen projects supporting health and social sector 
organizations in the development of new program, policy and 
systems initiatives 

2007-09 - 2009-04 Walkingthetalk, BC Working Group for Sustainability Education - 
Network Coordinator 
 
Relevant publications for service design of total 10 publications: 
Vink, J., Edvardsson, B., Wetter-Edman, K., & Tronvoll, B. Reshaping mental models through 

service design practices: A micro-level perspective on innovation in 
service ecosystems. Pending third round of review in Journal of 
Service Management 

Romm J., & Vink J. (2019) Investigating the ‘In-betweeness’ of Service Design Practitioners 
in Healthcare. In Pfannstiel M. A., Rasche C. (Eds.), Service Design and 
Service Thinking in Healthcare and Hospital Management; Theory, 
Concepts and Practice, Springer International Publishing AG, Cham, 
pp. (in print). 

Malmberg L., Rodrigues V., Lännerström L., Wetter-Edman K., Vink J., & Holmlid S. (2019) 
Service design as a transformational driver towards person-centered 
care in healthcare. In Pfannstiel M. A., Rasche C. (Eds.), Service 
Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management; 
Theory, Concepts and Practice, Springer International Publishing AG, 
Cham, pp. (in print). 

Vargo, S., Koskela-Houtari, K., & Vink, J. (2019). Service-dominant logic: Foundations and 
applications. In Bridges, E. & Fowler, K. (Eds.), Service Insights and 
Trends. 

Vink J., Joly M. P., Wetter-Edman K., Tronvoll B., & Edvardsson B. (2019). Changing the 
Rules of the Game in Healthcare through Service Design. In Pfannstiel 
M. A., Rasche C. (Eds.), Service Design and Service Thinking in 
Healthcare and Hospital Management; Theory, Concepts and 
Practice, Springer International Publishing AG, Cham, pp. (in print) 

Wetter-Edman, K., Vink, J., & Blomkvist, J. (2018). Staging aesthetic disruption through 
design methods for service innovation. Design Studies, 55, 5-26.  

Vink, J., Wetter-Edman, K., & Aguirre, M. (2017). Designing for aesthetic disruption: Altering 
mental models in social systems through designerly practices. The 
Design Journal, 20(sup1), S2168-S2177.  

Szücs Johansson, L., Vink, J., & Wetter-Edman, K. (2017). A Trojan horse approach to 
changing mental health care for young people through service 
design. Design for Health, 1(2), 245-255. 

 
Conclusion: 
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Josina Vink is a strong candidate with the prospect of publishing widely. She has 
experience from R&D project management, some experience from EU projects, she has an 
impressive record of academic services still being a PhD candidate, and has teaching 
experience in service design and related topics from diverse institutions. Qualified as 
Associate Professor should the candidate (as per requirement to the position) successfully 
complete the PhD by the middle of 2020. 
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2 Sustar, Helena Female born 1972, Slovenia 
 
2012 PhD Doctor of Philosophy in Human Computer Interaction Design, School of 

Informatics, Centre for Human Computer Interaction Design, City University London 
(UK): PhD Thesis titled Older people as equal partners in the creative 
design of digital devices 

2005 Master of Arts in Product Design, Industrial Design Department, University in 
Ljubljana (SLO)  
1998 Bachelor in Product Design, Industrial Design Department, University in Ljubljana 
(SLO)  
 
Main research perspectives: 
human-centred design, participatory design, socio-technical systems, design thinking, 
systems thinking, 
 
Awarded projects and EU-projects: 
4 awarded EU-projects – in total collected research support for total approx. 318.000,00 
EUR. Role in application work not defined in CV. 
 
Teaching service design: 
2015-2017 Teacher in Service Design (50%) developing course content & themes & 

projects / teaching / mentoring / organising / marking, School of 
Engineering, Department of Built Environment, Aalto University 

  -Design for Services Aalto University ECTS 10, 30 students, MA 
  - Service Design Project Course Aalto University ECTS 4/7 12-18 students,? 
level 

- Basic of Service Design Course Learning Services Aalto University & 
Estonian Academy of Music & Theatre, Cultural Management, ECTS 2 25 
students,? level 
- Service Design Project Course Learning Services Aalto University, ECTS 4, 
15 students,?level 

 
2017july-august/ 
+6months 2014 teacher in service design, School of Arts, Design and Architecture, 

Department of Design, Aalto University 
 
04/2011 Workshop at ServDes 2014 Imagination Lancaster, Lancaster University (UK) 

co-workshop applicant / co-organiser / facilitator 
 

Supervisor:  
2017 1 MA student 
2014  PhD Winter School Aalto University, organizer + moderator 
 
 
Research projects related to service design: 
06/2016 - 10/2016 TEKES, Enabling freedom of choice in passenger transportation -

Finnish Mobility-as-a Service (MaaS) scaled globally exploratory 
project: developing online survey 
investigating citizens’ transportation habits in 4 EU cities. EU 
Awarded. Teammember 

 
04/2015 - 04/2016 TEMWISIT project: re-design Finnish immigration and 
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integration services by reconsidering actors’ engagement in inter and 
cross-organisational networks to make immigration. EU awarded. 
Researcher and project team leader 
 

01/2014 - 06/2015 Many Faces of Immigration preliminary project: investigated 
immigrants’ immigration and integration experience of Finnish 
immigration services and service provider challenges of delivering 
services. 

 
2012 – 2013 Better Services by Design Project: Service design intervention of 

increasing physical exercise in Doncaster Borrow and sense of well-
being of the local population focusing on better use of lakeside 
landscape; and 2) Improving mental health services for young people 
from 16 to 18 years to be more accessible and young people 
friendly. 

 
Research project leadership: 
 
Relevant publications of total 25 publications: 
1. Sustar, H. & Mattelmäki, T. (2017). Whole in One: Designing for Empathy In: NORDES 
2017, 7th Nordic Design Research Conference. [online] Oslo: AHO,1- 8. Available at: 
http://www.nordes.org/nordes2017/assets/full_papers/nordes17a-sub1023-cam-
i26_SUSTAR_v2.pdf [Accessed 16.8.2018]. 
 
2. Sustar, H. & Feast, L. (2016). Problematizing Evidence-Based Design: A Case Study of 
Designing for Services in the Finnish Government. In: DRS 2016, Design Research Society 
50th Anniversary Conference. [online] Brighton: DRS 2016, 1-17. Available at: 
http://www.drs2016.org/346/ [Accessed 17. 8.2018]. 
 
3. Sustar, H., Jones, S. Dearden, A., (2013). Older People As Equal Partners in Creative 
Design, In: Human Factors in Computing and Informatics, Maribor: Springer, Berlin, 
Heidelberg, 649-656. 
 
4. Sustar, H., Bowen, S., Dearden, A., Fisher, M., Wolstenholme, D. (2013) Using Popular 
Culture to Enable Health Service Co-Design with Young People, In: Proceedings of EAD 13 - 
Crafting the Future. Gothenburg: 1-17. 
 
5. Sustar, H., Zaphiris, P. (2007). Emotional Interaction as a Way of Communication, In: 
Proceedings of DPPI 2007 Conference. Helsinki: TAIK, 438-445. 
 
Awards: 
2017 Semi-finalists Helsinki Challenge,University of Helsinki, Helsinki, team member 
2013 First prize, Lufbra Service Design Jam, Worldwide Service Design Competition (UK), 

team member 
2013 first prize, Worldwide Start up Competition Helsinki (FI), national award, team 

member, presenter 
2011 First prize, National Design Challenge Keeping Connected, Design Council, London, 

(UK), national award, team member 
2011 Judges first price, 24 Hours Design Challenge, Helen Hamlyn Research Centre, Royal 

College of Art, London, (UK), national award 
2007 The best presentation, DPPI 07, International Conference on Designing Pleasurable 

Products and Interfaces, TAIK, Helsinki, (FI), international award 
2002 Best of the best, Ambient Ljubljana -Furniture Fair Ljubljana, (SI), national 
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Award 
2002  Preseren’s Student award, University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design, 

Ljubljana, (SI), national Award 
1994  Good Design Project Award, BIO14, Museum of Architecture and Design Ljubljana, 
(SI), 

international award 
1994  Good Design Project Award, BIO 14,Museum of Architecture and Design Ljubljana, 

(SI), international award 
 
 

Conclusion: 
Sustar has taught on MA level and below, and written research papers on service design, 

and been in 4 research projects clearly related to the topic of service 
design. It is meanwhile unclear if Sustar has used the same framework of 
service design as AHO conducts. Her departure is very much from within co-
design and evidence based design. Qualified as Associate Professor. 
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3 Fjuk, Annita, NO 
 
Education 
1998 Dr. Scient. in computer science (Department of Informatics, University of Oslo). 
Computer Support for Distributed Collaborative Learning. Exploring a Complex Problem 
Area. 
 
Positions: 
12-18 Professor II, NHH 
 
Main research perspectives:  
Service design innovation and capability 
 
Awarded relevant projects and EU-projects: 
? 
 
Teaching service design:  
? 
 
Supervisor and PhD-teaching:  
4 PhD students 
 
Research projects related to service design: 
CSI at NHH 
 
Research project leadership: 
Leader in CSI 
 
Relevant publications for service design of total 14 peer reviewed publications: 
Annita does not make a difference between publications 
Blomkvist, J., Fjuk, A. Sayapina, V. (2016): Low threshold service design thinking: Desktop 

walkthrough. ServDes2016 Conference. Service Design & Innovation. 
Copenhagen May 24-26, 2016. 

Boletsis, C. Karahasanovic, A., Fjuk, A. (2017). Virtual Bodystorming: Utilizing Virtual Reality 
for Prototyping in Service Design. 4th International Conference on 
Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics, 2017. 

Fjuk, A., Yttri, B., Kvale, K. (2016): Preparing the organization for change by using service 
concepts. ServDes2016 Conference. Service Design & Innovation. 
Copenhagen May 24-26, 2016 

Gloppen, J., Fjuk, A., Clatworthy, S. (2017). The role of service design leadership in 
transforming towards service logic. In Andreassen, T. W., Clatworthy, 
S., Lüders. M., Hillestad, T. (Eds) Innovating for trust. Edward Elgar 
Publishing. 

Hillestad, T., Fjuk, A., Yttri, B., Grönquist, D. (2017). Transforming towards innovative culture 
by using customer centric scenarios and service concepts. In 
Andreassen, T. W., Clatworthy, S., Lüders. M., Hillestad, T. (Eds) 
Innovating for trust. Edward Elgar Publishing. 

Hollebeek, L., Fjuk, A. & Andreassen, T. W.: Service Design for Enhanced Customer 
Engagement and Experience: Conceptualization, Research 
Propositions, and Implications for Research & Service Marketing 
Practice. (Submitted to Journal of Service Research) 
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Kurtmollaiev, S., Fjuk, A., Pedersen, P.E.; Clatworthy, S., Kvale, K. (2017). Organizational 
transformation through service design: The institutional logic 
perspective. Journal of Service Research (October). 

Martinkenaite, I., Karl Joachim Breunig, K. J. Fjuk, A. Capable design or designing 
capabilities? An exploration of service design as an emerging 
organizational capability in Telenor (2017). Journal of 
entrepreneurship, management and innovation. 

Saebi, T., Nysveen, H., Hossain, M. T., Fjuk, A. (2017). Designing Experience-Centric Business 
Models: How Do they look Like And How Do they influence Trust? In 
Andreassen, T. W., Clatworthy, S., Lüders. M., Hillestad, T. (Eds) 
Innovating for trust. Edward Elgar Publishing. 

Sivertstøl, N., Fjuk, A. (2018). Applying Design Thinking to Innovate, Validate, and 
Implement New Digital Services. To be published in Hollebeek, L. D. 
and Sprott, D. E. (2018) Handbook of Research on Customer 
Engagement. Edward Elgar Publishing 

 
Conclusion: 
Annita is a practicing researcher with experience from service research and research about 

design. Publishes in relevant fora from a service design perspective, 
although mostly on the service science side. Qualified as Associate 
Professor. 
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4 Mirkovic, Jelena Female, born 1982 Serbia 
 
2008-03 - 2013-04 University of Oslo - PhD Department of Informatics VT / Studiepoeng: 
35 
2002-09 - 2007-05 University of Novi Sad - Master and bachelor Electrical and Computer 

Engineering VT 
 
Positions: 
2016-01 - Oslo Univeristy Hospital, Center for Shared Decision Making and Collaborative 
Care Research – Research Scientist (100%) 
2013-04 - 2016-01 Oslo Univeristy Hospital, Center for Shared Decision Making and 
Collaborative Care Research – Postdoctoral Researcher (100%) 
2013-11 - 2014-03 Department of Biomedical Informatics, Arizona State University - 
Visiting Researcher (100%) 
2008-03 - 2013-04 Oslo Univeristy Hospital, Center for Shared Decision Making and 

Collaborative Care Research - PhD student 
 
 
Main research perspectives:  
User involvement in design and development of information systems and services 
• Service design; User-centered design; Participatory design 
• Design, development and evaluation of eHealth and mHealth systems and 
services 
• User motivation and engagement 
• Usability, usefulness and user-friendliness of information systems and services 
• Health and eHealth literacy 
• Positive Computing and Positive Technology 
• Chronic illness management; coping; living well with chronic illness; patient 
empowerment; personal strengths and resources of chronic patients 
• Patient-provider communication and collaboration 
 
Awarded relevant projects and EU-projects: 
 
2017-2020  Resiliency at Work (R@W): Digital innovations that promote social 

inclusion, health and employment 
Funding: Norwegian Research Council #269438 
Project Owner: Oslo University Hospital, Center for Shared Decision 
Making and Collaborative Care Research 
Role: Researcher, Expert in Service design and User involvement in the 
design and development process 

 
2017-2020  Living well with chronic pain: using person-centered e-health design 

to support self-management 
Funding: Norwegian Research Council #256574 
Project Owner: Oslo University Hospital, Center for Shared Decision 
Making and Collaborative Care Research 
Role: Researcher, Expert in Service design and User involvement in the 
design and development process 

2016-2019 The Power of Personal Strengths – using gamification to support 
patients in chronic illness management 
Funding: Norwegian Research Council #248026 
Project Owner: Oslo University Hospital, Center for Shared Decision 
Making and Collaborative Care Research 
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Role: Project Investigator (PI) and Project Administrator 
2013-2016 Personal Strengths: Incorporating Patient-Identified Personal 

Strengths into Patient Care 
Funding: Patient-Centered Outcomes Research Institute, USA; 
#RES508141, Cleveland, USA 

 
Teaching service design:  
 
Supervisor and PhD-teaching:  
 
Research projects related to service design: 
 
Research project leadership: 
 
2016-2019 Project Investigator (PI) and Project Administrator 

The Power of Personal Strengths – using gamification to support 
patients in chronic illness management 
Funding: Norwegian Research Council #248026 - 

 
Relevant publications for service design of total 14 peer reviewed publications: 
Chan C. V., Mirkovic J., Furniss S., and Kaufman D. R. (2015). eHealth literacy 
demands and cognitive processes underlying barriers in consumer health information 
seeking. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 
7(4), 550-575. 
 
Short paper: 
Jessen S., Mirkovic J. (2018) Facilitating Co-design Processes with Patients Using 
Gamelike Card Activities. Poster at Supporting Health by Technology conference, 
Enschede, Netherlands, June 2018. 
• Kristjansdottir O.B., Mirkovic J., Stenberg U., Zangi H.A.; Westeng M., Stange K., 
Ruland C. (2018) Patients’ experiences with a mobile application to promote 
awareness of personal strengths: Preliminary results. Poster at Supporting Health by 
Technology conference, Enschede, Netherlands, June 2018. 
• Heldal K., Varsi C., Solem, I.K.L., Mirkovic J., Solberg Nes L., Kristjansdottir 
 
Conclusion: 
 
Dr. Mirkovic has an impressive carrier in health informatics and has been very productive 

scientifically, as well as in R&D activities within Norwegian hospitals since her 
PhD work. Her main approach to service design seems to be participatory 
design and shift of perspectives, which has been applied in big Norwegian 
projects. She has not documented her teaching and supervising within the 
field of service design. Qualified as Associate Professor. 
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5 Rygh, Karianne Female born 1981, Norway 
 
2016– to date  The Oslo School of Architecture and Design - PhD Service Design 

PhD Fellow - Fostering collaboration through the use of metaphors and 
affordances in tangible communication 

tools in the co-design of healthcare services. To be completed spring 2019. 
2010- 2012  Design Academy Eindhoven - Master of Design  
2004- 2007  Swinburne University of Technology - Bachelor of Industrial Design Industrial 
Design 
2001- 2002 University of Nantes - Diploma French language, culture and civilization 
 
Positions: 
2017-present Design Coach / Fundament a l s Academy, Utrecht (NL) 
2013 – present Workshop manager & Co-owner / Tholen MINT (NL) 
2016/3mnth Senior Design Researcher / Design Innovation Group(NL) 
2012-2015 Research Associate / Readership of St rategic Creat i v i t y 

Design Academy Eindhoven (NL) 
2003-2013 Archivist / User-support for Digital Archiving Systems 

The Ministry of Justice and Public Security / Oslo (N) 
2013/1mnth Product Designer / Ace & Tate Eyeware International (NL) 
2011-2012/3mnth Editor & Design Researcher / Philips Design Probes (NL) 
2011/1mnth Designer / IKEA /Sogn Hagekoloni / Oslo, (N) 
 
Main research perspectives:  
Design research for service 
 
Funded relevant projects and EU-projects: 
2016-2019 Fostering collaboration through the use of metaphors and af fordances in 

tangible communication tools in the co-design of healthcare services - C3 
2017-present InnArbeid - Inclusion of youth with intellectual d i s a b i l i -t i e s i n t h e 
workplace 
 
2016/2mnth Utilizing design thinking to develop system safety procedures and products 

for thermal runaway in lithium ionbatteries onboard passenger a i r l i n e s 
2014/2mnth ‘My Own Front Door’: Developing connected care fa c i l i -t i e s for the 

elderly and for people with disabilities using monitor- to-monitor care 
technology, NL 

2012-2014 Value Pursuit: Visualizing value maps and aligning expectations and goals 
amongst stakeholders developing product service systems, NL 

 
Teaching service design:  
2017-present Design coach / Fundament a l s Academy / Utrecht (NL) 
2014-2016 Design process coordinator /Utrecht University of Applied Sciences (NL) 
2015-2016 Design methods tutor / InHolland University of Applied Sciences / 
Amsterdam (NL) 
2012-2015 Design Research lecturer & workshop fa c i l i t ator /Design Academy 
Eindhoven (NL) 
No mention of service design teaching 
 
Supervisor and PhD-teaching:  
 
Research project leadership: 
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Relevant publications for service design of total 14 peer reviewed publications: 
Rygh, K., & Morrison, A. (in progress). Coordinating tangible tool development in use 
in service design in public health, for the International Journal of Design 
Rygh, K., & Clatworthy, S. (2019). The use of tangible tools as a means to 
support co-design during service design innovation projects in healthcare. 
To be published in Service Thinking and Hospital Management. . 
Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG 
 
Conference papers: 
Rygh, K. (2018). Designing tangible tools to support collaboration in the codesign 
of healthcare services. In ServDes.2018 Conference Proceedings; 
The sixth Service Design and Service Innovation Conference. 
Politecnico di Milano, Milan, Italy: Linköping University Eletronic Press, 
Linköpings universitet. 
 
Rygh, K., Morrison, A., Romm, J., Støren Berg, M. (2018). Pre-fuzzy front end alignment 
of multiple stakeholders in healthcare service innovation - unpacking 
complexity through service and systems oriented design in 
Strategy Sandboxes. Relating Systems Thinking and Design Symposium 7, 
Challenging Complexity by Systemic Design Towards Sustainability, 
Politecnico di Torino, Italy. 
 
Conclusion: 
Rygh is a PhD-to-be with a good design research background. Qualified as Associate 

Professor should the candidate (as per requirement to the position) 
successfully complete the PhD by the middle of 2020. 
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6 Gunn, Wendy Born 1966 
 
2003  PhD (Social Anthropology) Dept. of Social Anthropology, Univ. of Manchester. 

Thesis title: The social and environmental impact of incorporating computer aided 
design technology into an architectural design process 

1996  MA (Social Anthropology) with distinction, Dept. of Social Anthropology, Univ. of 
Manchester. 

 
Positions: 
2016-ongoing  Adjunct Professor, Digital Ethnography Research Centre 

(DERC), College of Design and Social Context, RMIT University, Melbourne, 
Australia (2016-ongoing). 

2014-2016,  a European wide network of universities, 
private research foundations and companies working together on a MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN) 
application. 

2005-2017 Associate Professor/Senior Researcher /Research Supervisor, User Centred 
Design Group, Mads Clausen Institute (SPIRE, now SDU Design Research), 
 

2002-2005 Post-doctoral Researcher, Duncan of Jordanstone College of Art and Design, 
University of Dundee & Department of Anthropology, University of Aberdeen, 
 
 
Main research perspectives:  
Design anthropology, critical reflection, Design Ethnography, Critical Reflection & 
Professional Roles, co-design, anthropology, architecture, engineering, design and 
healthcare professions 
 
Awarded projects and EU-projects: 
2017-2018 KU Leuven Research Fund Senior Fellowship Award; 
Danish Government Ministry for Research and Innovation, 50.000 DKK (Input 100 %); 2007 
The Participatory Dynamics of User-Driven Innovation. The project grant of 28.752.624 DKK 
by the Danish Council for Strategic Research (Input 33 %);  
2002 Arts and Humanities Research Award, 243,008 UK pounds 
Projects and EU projects apart from Marie Curie Action, not mentioned 
 
  
Teaching service design:  
not mentioned in application 
 
Supervisor and PhD-teaching:  
Supervisor of 1 PhD student to success, + co-supervising 3 PhD students, none within 
service design, twenty-five MSc theses 
2014-2016, involved in the development of international, interdisciplinary 
research doctoral and professional training programme across the fields of 
Architecture, Anthropology and Design. 
 
Research projects related to service design: 
Not mentioned 
 
Research project leadership: 
Unclear from application and CV 
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Relevant publications for service design of total 18 publications: 
publications on innovation and engineering design, participatory innovation, design 

anthropology, but hard to find any on service design 
 
Conclusion: 
Gunn is a well-known design anthropologist, that has been able to define this new field. 

She is well internationally networked, and a great capacity to build research 
communities, focus and programs. She is clear about her motivation for 
applying the position is to apply design anthropology into the field of 
service design. She has not taught in service design, and it is unclear what 
leadership experience she has from R&D-project. Qualified as Associate 
Professor. 
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7 Rodriguez, Liliana 1968, UK 
 
PhD 
2017 PhD Loughboroough 
2006 MA Domus Academy 
 
Positions: 
Open university, associate lecturer 
 
Earlier 
Martin Fisher Foundation, Project manager, services design 
Aalto University, visiting researcher 
Glasgow School of Art, visiting lecturer 
Sheffiels Hallam research associate 
 
Main research perspectives: 
Design of technology based services mainly in healthcare 
 
Awarded projects and EU-projects: 
 
Teaching service design:  
Mostly taught design and design thinking.  
 
Supervisor and PhD-teaching:  
none 
 
Research projects related to service design: 
 
Research project leadership: 
none 
 
Relevant publications for service design of approx. 15 written publications: 
Liliana doe not seem to understand the difference between different outlets. 

1. Rodriguez L. & Peralta C. (2014). From Product to Service Design: A Thinking 
Paradigm Shift. FORMakademisk 7.3. 

2. Rodriguez L. & Lockley E. (2012) Interdisciplinary Working in Service Design: Case 
Studies for Designing Touch Points. Serv Des 2012, Helsinki - Finland 

 
Conclusion: 
Liiliana is a researcher with a practitioner way of working, and little experience from 

producing research outputs, in design as well as written. Not qualified as 
Associate Professor, but as researcher. 
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8 Kvale, Knut  1964, Norge 
 
1993 Doktor Ingenjör, NTH 
1987 Sivilingenjör, , elektro o datateknik 
 
Positions: 
2012- Telenor, Senior Res Scientist 
2012-17 UiO, Professor II 
94-11 Telenor 
99-06 Uni I Stavanger, Professor II 
 
Main research perspectives:  
Service design from a tech perspective 
 
Awarded projects and EU-projects: 
EURESCOM-prosjektet MUST, 2001-2002. 
I MUST-prosjektet deltok forskere fra Telenor FoU, KPN fra Nederland, Fransk Telecom og 
Portugal Telecom. Jeg var prosjektleder for Telenors innsats i dette prosjektet. 
EU-prosjektet: "Speechdat - multilingual speech databases for teleservices", 1996-1998. 
Deltok som norsk partner sammen med NTNU i dette EU-prosjektet , der vi samarbeidde 
om å samle inn og transkribere 28 taledatabaser på 21 ulike språk. Dette trengtes for å 
kunne utvikle talegjenkjenning for publikumstjenester i Europa. 
ESPRIT-SAM prosjektet, 1989-92. 
ESPRIT - "European Strategic Programme for Research and Development in Information 
Technology". 
SAM - "Multi-Lingual Speech Input/Output Assessment, Methodology and Standardisation" 
(et prosjekt i ESPRIT-programmet). 
 
Teaching service design:  
None at universities. But experience from teaching and developing teaching (Media 
Innovation at UiO) 
Telenor teaching; Service design academy 
 
Norsk Designråd: Jury for ”Merket for God design” 
2010: Kategorien ”Interaktiv design”. 
2008: Kategorien ”Design for alle” 
 
Supervisor and PhD-teaching:  
No PhD supervision in documentation 
 
Research projects related to service design: 
Some, mainly IT related. Except the CJ project. 
 
Research project leadership: 
Large 
And internal innovation leadership 
 
Relevant publications for service design: 
Knut is not making a difference between kinds of publications 

1. Asbjørn Følstad and Knut Kvale (2018). “Using the Net Promoter Score to support 
service design: Digging for gold in customer free-text reports”. In A. Meroni, A. M. 
O. Medina, & B. Villari (Eds.) ServDes2018. Service Design Proof of Concept, 
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Proceedings of the ServDes.2018 Conference (pp. 512-527), Linköping, Sweden: 
Linköping University Electronic Press. 

2. Asbjørn Følstad and Knut Kvale (2018). "Customer journeys: a systematic literature 
review", Journal of Service Theory and Practice, Vol. 28 Issue: 2, pp. 196-227. DOI: 
https://doi.org/10.1108/JSTP-11-2014-0261 

3. Kurtmollaiev, Seidali, Per Egil Pedersen, Annita Fjuk and Knut Kvale (2018). 
“Developing Managerial Dynamic Capabilities: A Quasi-Experimental Field Study of 
the Effects of Design Thinking Training”. Academy of Management Learning & 
Education. Vol. 17, No. 2, pp. 184-202 

4. Kurtmollaiev, Seidali, Annita Fjuk, Per Pedersen, Simon Clatworthy, and Knut Kvale 
(2018). “Organizational Transformation through Service Design: The Institutional 
Logics Perspective,” Journal of Service Research, Volume: 21 issue: 1, pp. 59-74. 

5. Ragnhild Halvorsrud and Knut Kvale (2017). “Strengthening customer relationships 
through Customer Journey Analysis”, In: Andreassen, T.W., Clatworthy, S., Lüders. M., 
Hillestad, T. (Eds), Innovating for trust. pp. 183-200. Edward Elgar Publishing. ISBN 
978-1785369476. 

6. Ragnhild Halvorsrud, Knut Kvale and Asbjørn Følstad (2016). "Improving Service 
Quality through Customer Journey Analysis". Journal of Service Theory and 
Practice, (2016) Vol. 26, Issue: 6, pp. 840-867. 

7. Følstad, Asbjørn; Haugstveit, Ida Maria; Kvale, Knut; Karahasanovic, Amela (2016). 
“Design feedback from users through an online social platform: Benefits and 
limitations”. Interacting with Computers, Volume 28, Issue 4, pp.421-436. 

8. Asbjørn Følstad and Knut Kvale (2016). “Delightful or efficient? How service 
recovery affects customer experience”. In: ServDes.2016 Service Design 
Geographies, Proceedings of the fifth Service Design and Service Innovation 
Conference, Aalborg University Copenhagen, Denmark, 24-26 May 2016. (pp. 40-
52). Linköping University Electronic Press. ISBN: 978-91-7685-738-0 

9. Annita Fjuk, Birgitte Yttri, Knut Kvale. (2016). “Preparing the organisation for change 
by using service concepts”. In: ServDes.2016 Service Design Geographies, 
Proceedings of the fifth Service Design and Service Innovation Conference, Aalborg 
University Copenhagen, Denmark, 24-26 May 2016. (pp.143-153). Linköping 
University Electronic Press. ISBN: 978-91-7685-738-0 

10. Følstad, Asbjørn; Kvale, Knut; Bråthen, Joachim; Haugstveit, Ida Maria (2014). 
“Service Futures: What is Expected from Customer Care?”. In: ServDes.2014 Service 
Future, Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation 
Conference, Lancaster University, United Kingdom, 9-11 April 2014, (pp. 1-10). 
Linköping University Electronic Press 2014. ISBN 978-91-7519-280-2. 

11. Følstad, Asbjørn; Kvale, Knut; Halvorsrud, Ragnhild (2014). “Customer Journeys: 
Involving Customers and Internal Resources in the Design and Management of 
Services”. In: ServDes.2014 Service Future, Proceedings of the fourth Service Design 
and Service Innovation Conference, Lancaster University, United Kingdom, 9-11 
April 2014. Linköping University Electronic Press 2014. (pp. 412-417). ISBN 978-91-
7519-280-2. 

 
Awards 
2017: “Outstanding Paper of the Year award, 2016“ in the Journal of Service Theory and 

Practice (JSTP) for its contribution and impact on the service management 
field in Emerald. 

2015: "Best Practitioner Paper" at the Frontiers in Service Conference, San Jose, California 
USA. 

 
 
Conclusion: 
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Kvale is an experienced researcher and research manager with good foundation in 
publishing, however, his research background is weak within service design, 
at least when it comes to the design practices (aot strategies for design). 
Qualified as Associate Professor. 
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9 Dhir, Amandeep 1984, India 
 
2016 Doctor of Science in Technology, D.Sc. (Tech), Aalto University–-Human-Computer 
Interaction/Service Design, 15.07.2016 
2015  Doctor of Philosophy, PhD, University of Helsinki –Consumer Psychology, 15.08.2015 
2011 Masters in Technology, M.Sc. (Tech), Aalto University – Mobile computing, Security 
& Usability/Userexperience, 01.09.2011 
2011 Masters in Engineering, M.Sc. (Engineering), Denmark Technical University, User 
Innovation, Service and Business Design, 01.10.2011 
 
Main research perspectives: 
New media, information systems, HCI, behavioural psychology 
 
Teaching service design: 
Mostly taught quantitative research methods, a little bit of service design and UCD. 
Expereince from many different universities. 
 
Supervisor:  
Six PhD students, India and Taiwan. 
2 MSc students, India and Taiwan. 
 
Research projects related to service design: 
Not significant. Starting researcher with smaller grants, and participating in one larger 

grant in Taiwan. 
 
Relevant publications of total 25 publications: 
Publising mostly in non-design fora. 
 
1. Kaur, P., Dhir, A., Dwivedi, Y. & Rajala. R. (2017) Consumption Values behind the Use of 
SNS Brand 
Communities: A Consumption Value Theory Perspective, Online information review (IF = 
1.36) 
2. Dhir, A., Kaur, P., Chen, S., & Rajala, R. (2018). Why do people press the ‘Share’ button on 
Social Media? An Extended Theory of Planned Behaviour to explain the continuance 
intentions and game mechanics of the ‘Share’ button”, International Journal of Information 
Management (IF =3.87) (in 
press) 
3. Kaur, P., Dhir, A., & Rajala. R. (2016). Assessing Flow Experience in Social Networking 
Sites: An 
Instrument Development and Validation Approach, Computers in Human Behaviour (IF = 
3.43) 
 
 
Conclusion: 
Dhir is a dedicated and productive researcher within his field of interest. If this zeal can 

work with the AHO group, this may give AHO a unique position in design 
research. DHir seem to be engaged in many international networks, and 
seem to either be good at distance work, or not be at the university much. 
Qualified as Associate Professor. 
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10 Lacanna, Giuseppe Male, born Italia 1983 
 
researcher in healthcare design and a healthcare strategic consultant 
STEM background with further training in Public Health and Economics 
“at a stage where I am deciding if to leave academia” 
 
2011-2014 PhD in Evidence-Based-Design Methods for Human-Centred Health Design, TU 
Delft, Netherlands 
2008-2010 MSc. Architectural Engineering and Urban Design, TUL Liberec, Liberec, Czech 
Republic. 
2002-2006 BSc. Industrial Design,Universita degli Studi di Firenze 
 
Positions: 
2016 to date  Sr Research Fellow,TU Delft, Faculty of Architecture & the Built Environment, 

Delft, Netherlands. Core activities: Evidence-Based Design research for 
Healthcare Service solutions 

2016 to date  Healthcare Service Design Consultant (Freelance-Self Employed), 
Sciben, Science Based Environments, the Netherlands, UK, Sweden. 
Core activities: optimization of Healthcare Services with design solutions 

(structural & organizational) 
2015-2016  Researcher,Chalmers University of Technology, Center for Healthcare 

Architecture: Evidence-Based Design research and data analysis 
2015 to date Design Strategic Consultant,St. Gobain • British Gypsum: Healthcare 

Evidence Space Initiative. London, United Kingdom 
2012-2015 R&D Manager EBD/Human-Centred Design & UX,EGM Architecten b.v.+ 

Dutch Health Architects DHA, Dordrecht, the Netherlands. 
2009-2011 Assistant Architect, DOMYJinak s.r.o., Prague, Czech Republic. 
2008-2009 Interior Architect/Industrial Designer,Borek Sipek studio associates s.r.o., 

Prague, Czech Republic.Core activities: Designed interiors for Restaurants, 
Hotels,  

 
Main research perspectives: 
 User Design Research Methods & Analysis • Pragmatic approach to Research with a go-to 
market attitude • 
Management of the Design Development Process (concept-build implement/use) • 
Human-Centred Design vision 
• Ethnographic/Anthropological Research • Initiation & Management of Research Design 
initiatives • Design KPIs analysis • Process and UAX/UX maps • Journey Maps & CX Design, 
Virtual/Augmented Reality • Data Science management & implementation for the Design 
industry • Strategic Design & Innovation Consulting • Strategy Consulting • Project 
Management Prince2, Data Gathering & Analysis • Cost Estimation • Market/Trends 
analysis, Business development • Statistics, Dataviz & dissemination • Infographics design • 
Multidisciplinary Thinking • Teaching & Active Learning, Coaching teams • Ability to work 
across multiple projects at once • Attitude to work in stressful design studio/consulting 
conditions • Management of Design Teams 
 
Awarded projects and EU-projects: 
• Radboudumc University Medical Centre, Nijmegen, the Netherlands. 
Phases: feasibility, concept and construction. 
• ERASMUS Medical Centre, Rotterdam, the Netherlands. 
Phases: concept and construction. 
• UMC University Medical Centre Utrecht, Utrecjt, the Netherlands. 
Phases: concept. 
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• Jeroen Bosch Hospital, ‘s-Hertogenbosh, the Netherlands. 
Phases: concept and construction / digitalization of policlinics services. 
• Reinier de Graaf Hospital, Delft, the Netherlands. 
Phases: feasibility, concept and construction. 
• AMC Amsterdam Medical Centre, the Netherlands. 
Phases: feasibility and concept. 
• UMCG University Medical Centre, Groningen, the Netherlands. 
Phases: feasibility and concept. 
• Presidio Ospedaliero Matera, ICU+CCU, Matera, Italy. 
Phases: feasibility, concept and construction. 
 
Unclear if some of these projects was awarded EU-funding 
 
Teaching service design:  
Designing Health Care: MSc2 design & research studio. 
Master studio. TU Delft, Delft, the Netherlands. 
Future visions for healthcare, housing and work: Residential Healthcare – Housing 
for Seniors. Master studio. Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. 
Future visions for healthcare, housing and work: Healthcare Architecture. 
Master studio. Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. 
Public seminar: The impact of Public Space in healthcare facilities: 
an evidence-based experience. 
Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. 
 
No mention of service design teaching 
 
Supervisor and PhD-teaching:  
2014 Supervision of MSc. Student in Architecture/EGM stagiaire. 
EGM architecten BV – Rotterdam Hoogeschool, Dordrecht, the Netherlands. 
2013 Supervision of MSc. thesis-student in Architecture. 
FAUP, Porto, Portugal. 
 
Research projects related to service design: 
 
Research project leadership: 
 
Relevant publications for service design of approx. 15 written publications: 
Lacanna, G. (2018). Redesigning the healthcare service industry: analysis and design 
methods for optimizing 
the healthcare user experience journey in care settings. Submitted for publication on: JPE 
Journal of 
Patient Experience. 
Lacanna, G., & Wagenaar, C. (2016). Orchestrating the experience: the Groningen model. 
In C. Wagenaar & 
N. Mens (Eds.), Healthcare facilities manual. Berlin: Birkhäuser. 
 
Conclusion: 
Dr Lacanna has a background in human centered architecture and industrial design, and 

his research profile seems to be more within architecture and health care 
design than in service design. He has not taught service design, and has not 
supervised PhD students. Qualified as Associate Professor. 
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CANDIDATES WHO DO NOT QUALIFY FOR THE POSITION: 
 

Malakouti Khah, Abbas  
Current position: Branch Bank Deputy, Sepah Bank 
Education: Master of Science Accounting from Islamic Azad University, Kish International 
Branch. 
The applicant Malakouti Khah has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Malakouti Khah’s documented education does not satisfy the requirements of 
the advertised position. 
 
 
Tarabi, Mahdi  
Education: Master degree in System Engineering Embedded System from the University of 
Southeast Norway.  
The applicant Tarabi has not provided documentation of ‘a master’s degree or equivalent 
in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of 
service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional research 
publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the middle of 
2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Tarabi‘s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Radwan, Ashraf  
Education: Dr. ing. produksjon-og kvalitetsteknikk fra NTNU, samt B.Sc. (5 år) 
Maskinteknikk fra Ain Shams University 
The applicant Radwan has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Radwan’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Amiriparyan, Peyman  
Education: Master degree in architecture from Islamic Azad University, Science and 
Research Branch, Tehran, and is a predoctoral student of architecture at KU Leuven 
university in Belgium. 
The applicant Amiriparyan has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
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Conclusion: Amiriparyan’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Mansouri, Ashkan  
Education: Master in Architecture from Tabriz Art University and PhD Architectural Design & 
Morphology from Istanbul Technical University. 
The applicant Mansouri has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Mansouri’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Faraji, Amir  
Education:  PhD (2015) and Master of Science (2010) in Construction Project Management 
both from University of Tehran. 
The applicant Faraji has not provided documentation of ‘a master’s degree or equivalent 
in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of 
service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional research 
publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the middle of 
2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Faraji’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Sanchez Romero, Jose Carlos  
Education:  Master’s degree in Environment and Bioclimatic Architecture from School of 
Architecture. Politecnica University, Madrid. Currently a PhD candidate at School of 
Architecture. Politecnica University, Madrid. Expected finishing date: 2019. 
 
Experience: As architect at Studio of Architecture- Metabolai - Director/Founder and 
Interactive Institute Swedish ICT - RISE Research Institutes of Sweden - Senior Architect – 
Researcher, as well as Umeå School of Architecture - Visiting Senior Lecturer (Expertise: 
Technology, Sustainability and Bioclimatic Architecture). 
 
The applicant Sanchez Romero has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Sanchez Romero’s documented education does not satisfy the requirements of 
the advertised position. 
 
 
Kripa Sankar, Sridevi  
Education: A Master’s degree (MBA- 2 years) in Business Administration specialized in 
System management from MKU INDIA. No Phd studies at present: ‘looking for a Ph.D. 
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position in the field of Risk Management processes and strategies and to be highly 
innovative and creative in this field’. 
The applicant Kripa Sankar has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Kripa Sankar’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Balderlu, Sajad Akbari  
Education: Master of Architecture achieved from Guilan public university and a PhD of 
Architechture achieved from Shahid Beheshti University, faculty of Architecture and urban 
planning. 
 
Experience: As an architect:  
2016-05 - urmia university Verv: Architecture consultant of urmia university headmaster 
2016-02 - 2018-04 Urmia university Verv: head of restoration and rehabilitation of 
historical buildings and fabric 
2012-03 - 2014-09 Abad consulting Engineers Verv: Design deputy head 
2008-03 - 2012-03 abad cosulting engineer Verv: chief of design department 
 
The applicant Balderlu has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Balderlu’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position 
 
 
Gupta, Barun Shankar  
Education: MSc in Wood Science and Technology and a PhD from the Norwegian University 
of Science and Technology, NTNU: ‘My thesis discusses the 
challenges in estimating service life of components (ISO 15686) through accelerated 
climate test of wood materials. We proposed a hypothesis on cellulose and lignin 
absorption spectra’ 
 
Experience: Mainly in material sciences e.g: 
2017-06 - Indian Institute of Crafts and Design, Jaipur, India - Associate Professor  
Design, Creativity, Innovation, Ergonomics, Technical drawing, Material exploration 
2017-02 - 2017-05 iLEAD Foundation, Kolkata, India - Professor- Skill Development  
Solar PV panel installation, project preparation 
2016-01 - 2016-11 G L Bajaj Institute of Technology and Management - A Professor 
Civil Engineering materials, Remote Sensing, Geology 
2014-07 - 2015-12 Vivekanand Institute of Technology, Jaipur, RJ, India - A. Professor 
Environmental Studies, Building Drawing and Planning, Building Materials and Building 
Construction 
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The applicant Gupta has not provided documentation of ‘a master’s degree or equivalent 
in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of 
service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional research 
publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the middle of 
2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Gupta’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Tete, Nilesh  
Education: Indian Institute of Technology Delhi - master in design Industrial Design. No Phd 
studies at present: ‘I would like to apply for a position on program this year’.  
 
Experience:  
2015-06 - 2017-05 Godrej and Boyce Mf.co.ltd - Design Innovation manager 
worked as a design manager in Godrej Innovation center for healthcare innovative 
products. The role of interactive wearable ubiquitous computing and device interaction 
development . 
2011-05 - 2015-07 Cognizant Technology Solution - Software engineering advanced java 
technology 
I have 2.5 year of experience in Cognizant Technology in the field of JAVA/J2EE. As part of 
the assignments worked in HealthCare Domain under WELLPOINT & CAREFIRST account. I 
have good knowledge in Analysis, Design integration and Testing. I have involved in the 
development of project using the technologies Java, spring framework, portal and Oracle. 
 
The applicant Tete has not provided documentation of ‘a master’s degree or equivalent in 
a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of 
service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional research 
publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the middle of 
2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Tete’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Daneshpour, Hosein  
Education: Lappeenranta university of technology - MSc environmental energy technology 
(ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY: Decision making towards sustainable municipal solid 
waste management in Asian developing Economies) and in a  Doctoral Programme in 
Technical Sciences PhD - Industrial management  (TOWARDS SUSTAINABLE PROJECT 
GOVERNANCE: A MULTISYSTEM AND MULTILEVEL ANALYSIS)  
 
Experience:  
2013: Research Assistant 
Employer: Lappeenranta University of Technology 
Main responsibilities:  Municipal solid waste management 
 
2008 –  2012:  Project Planner (Siemens Power Plant Project Management) 
Employer: MAPNA Co. (www.mapnagroup.com) 
Main responsibilities: 
 Project Iron triangle management, EPC 
Preparing CBS,WBS, time schedule (Gantt Chart) of project 
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Control of project with primavera P6/P3, MSP, MS Excel 
Project cost controlling in PMO level 
Control & management of Sub-Contractors and providing necessary trainings and 
templates for project Management reports 
Management of Client Contract & Closing of project 
Balanced scorecard in project management 
 
2005-2007: Coordinator (investiniran.ir) 
2005: Planner (morattabkhodro.com) 
2004: Internship - Six Sigma (indamin.org) 
 
 
The applicant Daneshpour has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Daneshpour’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 
Hagen, Målfrid Irene  
Utdannelse: Utdanning tilsvarende mastergrad innenfor kunst og design, med 
fagområdene maleri, grafikk, grafisk design, bokkunst og illustrasjon: Sosiolog med 
hovedfag og Cand. Polit. grad (master) i sosiologi fra Universitetet i Oslo 1999, 
(spesialisering i kultur- og organisasjonssosiologi). Billedkunstner fra Statens Kunstakademi 
(SKA) 1987, og Diplom-designer fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) 1980. 
PhD-grad ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, med en avhandling om kunst og 
arkitektur i næringslivet, der jeg sammenligner kunstsamlingene og hovedkvarter-
arkitekturen til 12 selskaper i USA, Japan, Frankrike og Norge. 
 
Erfaring (oppsummert): faglig erfaring er innenfor kunst, design, arkitektur, kunsthistorie og 
Samfunnsvitenskap, tjenestedesign nevnes ikke: 3 år som instituttleder for Institutt for 
visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud (HIBU), og 0,5 år som studieleder samme 
sted. 5,5 år som undervisningsleder ved Høgskolen i Oslo, Avd. Estetiske fag. 
12,5 år som hhv professor/førsteamanuensis/høgskolelektor i kunst- og designfag ved 
Visuell kommunikasjon og Lysdesign HIBU, og I kunst og håndverk ved HIØ avd. LU. 
Undervisning og veiledning i grafisk design/visuell kommunikasjon, kunst og håndverk, 
tegning, farge, illustrasjon, kunsthistorie og samfunnsvitenskapelige metoder. 5,5 år som 
lektor m. opprykk i kunst- og designfag i videregående skole, og vikariat i kunst og 
håndverk ved ungdomsskole. Etablering og 2 års drift, ledelse og undervisning ved 
barnekunstskole. 
 
The applicant Hagen has not provided documentation of ‘a master’s degree or equivalent 
in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction design, design 
management, visual communication, product design) and experience from the practice of 
service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional research 
publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the middle of 
2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Hagen’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
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Komandur, Sashidharan  
Education: University of California Berkeley - Master of Science Ocean engineering/Naval 
Architecture. Doctorate from the University of Washington with a focus in 
Ergonomics/Human Factors. 
 
Experience: Service design is not mentioned: “I have experience of starting, sustaining & 
evolving a maritime human factors research laboratory. During the course of this 
experience I have conducted & supervised several research projects with focus in user 
centered design approaches for ship bridge design. As a key aspect of my research I 
extensively employed eye-trackers in advanced maritime simulators to understand 
performance of maritime personnel under various simulated conditions. I particularly 
explored hypotheses around training assessment & efficacy of simulator training in a 
maritime context using eye-trackers. I also lead projects where we collaborated with 
shipping companies (e.g. Havila shipping) to carry out ethnographic studies on-board 
offshore supply vessels. In this effort I also investigated the ease of use of objective tools 
such as eyetrackers in field conditions since they are normally employed under controlled 
laboratory conditions. In this effort of building & leading a research group I have 
participated and initiated several projects in collaboration with industry partners (DNV-GL, 
Rolls Royce Marine & Ulstein group). I currently teach a course in 'Methods in user centered 
design' at NTNU”. 
 
The applicant Komandur has not provided documentation of ‘a master’s degree or 
equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, interaction 
design, design management, visual communication, product design) and experience from 
the practice of service design’, nor ‘a PhD in a relevant field and/or a body of professional 
research publication, practice and leadership that will lead to completion of a PhD by the 
middle of 2020’ that were requirements listed in the job advertisement.  
Conclusion: Komandur’s documented education does not satisfy the requirements of the 
advertised position. 
 
 



81/18 Tilsetting av førsteamanuensis i offentllig tjenestedesign  - 18/00386-14 Tilsetting av førsteamanuensis i offentllig tjenestedesign  : Kunngjøringstekst tjenestedesign

 
 

Institute of Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professor/associate professor in Service Design at The Institute of 

Design at The Oslo School of Architecture and Design  
 

About the position 

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

permanent position as professor/associate professor in Service Design.  

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

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

prioritized and strategically important subject area for the Institute. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

programme).  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

service design environment at the Department of Design. 

 

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

the international forefront in design research in several other areas.  

 

The school offers and develops new courses and course programmes with specialisation in service design 

for the public sector, both as continuing education and as part of the Master’s Degree in Design. Key to 

AHO’s research approach is achieving a synergy between research, cooperation with industry/public 

sector and studio courses at the school. This leads to relevant high-quality research and teaching.  

 

Areas of responsibility 

We are looking for a highly motivated researcher with leadership qualities who will be responsible for: 

- research in service design for the public sector, particularly in C3 

- research leadership in the research group Design for Public Services (DOT) including specific 

research projects 

- preparing applications for funding of new research and innovation projects  

- supervision of PhD candidates, teaching and the development of teaching modules in service 

design for the public sector 

- providing academic supervision and dissemination in service design to public enterprises, the 

public policy system and in relation to policy development 

 

Qualification requirements 

The applicant must have the following qualifications: 

- a master’s degree or equivalent in a relevant field (e.g. service design, systems oriented design, 

interaction design, design management, visual communication, product design) and experience 

from the practice of service design 

- experience from research and research management in the field of service design that qualifies 

for the position of professor, assistant professor or senior researcher 

- experience with teaching at Master’s and Bachelor level 

- experience with research applications 

- good oral and written communication skills in English 

 

The candidate should have the following qualifications: 

 

- the candidate should have a PhD, or be close to completion 

- candidates who master Norwegian/a Scandinavian language both orally and in writing will be 

prioritised 

- visualisation and facilitation skills 

- an understanding of public services in a Norwegian/Scandinavian context 
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Institute of Design 
 

The candidate’s social qualities: 

- outstanding leadership, cooperation and communication skills 

- is flexible, proactive and solution-oriented  

- flourishes in an ambitious atmosphere with some periods with high work intensity 

- Good pedagogic skills 

 

We will prioritise applicants who have research leadership and publication experience as well as teaching 

experience, have documented results, and the ability to work in a team, both as the leader and as a 

participant.  

 

We offer 

- a stimulating and international professional research and teaching environment 

- the salary for the position will be between pay level NOK 569 600-815 400 per year depending 

on the applicant’s qualifications 

- Pension agreement with the Norwegian Public Service Pension Fund and 2% of the salary is 

deducted for social security fund.  

- standard terms apply for the position. 

 

The position requires residency in the Oslo region. 

 

The application must contain: 

- an application letter describing why the applicant believes he or she is qualified for the position 

- a list of publications  

- a portfolio showing the applicant’s contributions (maximum five projects) 

- a CV 

- copies of references 

- two referees 

 

Application deadline is August 5th 2018. 

 

It is a goal for all state-owned institutions to maintain a balanced mix of age, gender and cultural 

background, and accommodate for people with disabilities. 

 

Contact persons: 

 Head of Department Prof. Rachel Troye (rachel.troye@aho.no) 

 Dr Marianne Støren Berg (marianne.storen.berg@adm.aho.no) 

 

For inquiries or questions, please contact: 

Head of Institute Professor Rachel Troye (rachel.troye@aho.no) or  

Dr Marianne Støren Berg (Marianne.storen.berg@adm.aho.no) 

 

For more information about AHO, please visit our website: www.aho.no 


	AHOs styremøte 31.10.2018
	Saksliste
	Orienteringssaker
	63/18 Protokoll AHOs styremøte 12.09.2018
	Protokoll AHOs styremøte 12.09.2018

	64/18 Rektors rapport til styret 
	Utviklingsavtale - forslag fra AHO etter forhandling1

	65/18 Regnskapsrapport per 30.september 2019
	66/18 Orientering om statsbudsjettet 2019
	67/18 Rekrutteringsstrategi likestilling minoritet- og mangfoldsperspektiv. 
  
  
 
	Rekrutteringsstrategi likestilling minoritet- og mangfoldsperspektiv.docx

	68/18 Orientering om AHOs arbeid med personvern (GDPR)
	Fremdriftsplan Personvern
	Rapport fra oppstartsmøte med AHO 24. august v 1.1

	69/18 Referatsaker 
	Sak 88-18 - Minutes of meeting 29-08-2018.pdf
	Sak 88-18 - Minutes from circulaction cases September.pdf
	Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018 
	Referat fra undervisningsutvalget møte 3. september 2018

	70/18 Årsplan for styrets arbeid 31.10.2018
	Årsplan for styrets arbeid 2018-2019

	71/18 Eventuelt   

	Vedtakssaker
	72/18 Foreløpig budsjett 2019
	73/18 Budsjettforslag 2020- Satsingsforslag utenfor rammen
	74/18 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018
	Årsrapport for studiekvalitet studiearet 2017 2018 UU og styret

	75/18 Årsrapport læringsmiljøutvalget 2018
	Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved AHO 2017-2018

	76/18 Endring i Ph.d-forskrift
	Vedtak i FU
	Endringer i Ph.d-forskrift - anbefaling fra arbeidsgruppen
	Eksisterende forskrift og nytt forslag

	77/18 Ny organisering ved AHOs administrasjon
	Org kart AHO IDF møte
	Presentasjon til leder- og koordineringsmøte
	Protokoll fra møte 23 oktober 2018
	Omorganiseringshåndbok
	Referat IDF møte 23 oktober 2018

	78/18 Kunngjøring av professorat/førsteamanuensis i landskapsarkitektur
	Bemanningsplan Internasjonal Master i Landskapsarkitektur
	Utlysningstekst

	79/18 Kunngjøring av professor / førsteamanuensis i tjenestedesign
	Begrunnelse tjenestedesign experientail
	Kunngjøringstekst tjenestedesign experiential
	Bemanning Design 2019 og fremover 181020
	AHO IDE Curriculum 2018-2019 n+e

	80/18 Kallelse av professor II - Nils Forsén
	CV for Nils Forsén
	Fornyelse av Nils Forséns Professor II stilling
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