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Melding om brudd på instruks fra departementet ved Fakultet for teknologi, 

kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

 
 

Vi viser til etatsstyringsbrev fra departementet til HiOA datert 20. juni i år og til hyggelig 

telefonsamtale med seniorrådgiver Øystein Holmedal-Hagen ved departementet. 

 

Vi skriver til dere fordi vi er bekymret for det vi opplever som brudd på instrukser fra departementet 

til HiOA. Det gjelder nedbemanning med påfølgende reduksjon av forskningstid for 

Allmennseksjonen ved TKD. Allmenseksjonen ligger under Institutt for informasjonsteknologi og 

har blant annet ansvar for undervisninga i matematikk og fysikk ved ingeniørutdanninga. Seksjonen 

produserer mye og god forskning – med hovedtyngde innen realfag.  

 

I år ser vi dessverre ut til å ha mistet èn stilling innen matematikk på grunn av hjerneslag, og om 

kort tid vil en av våre fysikere gå av med pensjon. Ledelsen ved TKD har tydelig uttrykt at disse 

ikke blir erstattet – i alle fall ikke med det første. Tvert imot har de foreslått en fordelingsnøkkel 

som legger til rette for ytterligere nedbemanning av Allmennseksjonen. Med en realfagsstab på ti 

personer oppleves dette som dramatisk for oss som jobber ved seksjonen. 

 

Når fakultetsledelsen sier nei til å erstatte de to nevnte stillingene, blir dette begrunnet med at man 

må se på behovet først. «Behovet» ønsker man å bestemme på grunnlag av den nevnte 

fordelingsnøkkelen. Denne nøkkelen vil vekte store deler av finansieringa generert av 

undervisninga ved Allmennseksjonen med 1/3. Man har ikke foreslått å innføre tilsvarende 

reduksjon ved noen annen del av ingeniørutdanninga ved HiOA. Det synes derfor åpenbart at 

«behovet» for stillinger ved Allmennseksjonen vil bli redusert om dette går gjennom. Videre 

risikerer vi å se at staben blir redusert ytterligere ved at man tillater andre linjer ved 

ingeniørutdanninga å overta deler av den undervisninga som Allmennseksjonen tradisjonelt har stått 

for. 

 

En direkte konsekvens av nedbemanninga er at den faglige kompetansen ved TKD blir redusert 

innen realfag. En annen konsekvens er at tilsatte ved Allmennseksjonen får mindre tid til å forske. 

Dette opplever vi som et klart brudd på instrukser fra departementet. I det nevnte etatsstyringsbrevet 

kan vi lese: «Høyskolen publiserer like mye som gjennomsnittet for statlige høyskoler, og det er 

lavere enn hva departementet forventer av en høyskole med fem ph.d.-programmer og høy formell 

kompetanse på det vitenskapelige personalet. (…) Departementet forutsetter at styret griper fatt i 

dette, særlig gitt at høyskolen vurderer risikoen på området i de nærmeste årene som kritisk.» Da 

Allmennseksjonen, til tross for størrelsen, alene står for over halvparten av tidsskriftpublikasjonene 

ved ingeniørutdanningene i inneværende år, er det vanskelig å se for seg noe annet enn at en 

reduksjon av forskningstid og bemanning ved seksjonen også vil føre til en reduksjon av 

forskningsproduksjonen ved høyskolen.  

 



Videre kan vi lese følgende i etatsstyringsbrevet: «Innenfor sektormålene for universitets- og 

høyskolesektoren legger regjerningen blant annet særskilt vekt på at sektoren prioriterer økt 

forskningsinnsats i realfag og teknologifag. Høyskolen rapporterer at tiltak for å styrke 

forskningsinnsatsen på disse fagområdene skal vurderes i 2013. Departementet forutsetter at tiltak 

iverksettes så raskt som mulig og ser fram til rapportering en om dette neste år.» En lignende 

formulering er også å finne i tildelingsbrevet for HiOA. Fakultetsledelsen er i gang med å legge til 

rette for økt forskning innen teknologifag. Men når ledelsen allerede har satt i gang en 

nedbemanning av Allmennseksjonen som etter alle solemerker bare vil fortsette, er det vanskelig å 

oppfatte dette som noe annet enn et brudd på instruksen når det gjelder realfag. (Vi minner om at 

teknologi- og realfag er ulike fagområder som begge hører hjemme innen ingeniørutdanninga, se 

http://www.velgriktig.no/content/1819/Kva-er-realfag). 

 

Vi har gjort fakultetsledelsen oppmerksom på dette. Dette ble blant annet gjort ved et møte mellom 

Simen Bræck, Jan O. Kleppe og Lars Tuset fra Allmennseksjonen og dekan og fakultetsdirektøren 

fra ledelsen. Dessverre opplevde vi at bruddene ble forsøkt bagatellisert av fakultetsdirektøren – 

uten at dekan tok til motmæle. 

 

Vi har også informert rektor om situasjonen – blant annet via rektoratets blogg (se 

https://blogg.hioa.no/rektoratet/2013/09/06/svar-pa-sporsmal-fra-forfredag/). Her svarer prorektor 

for forskning og utvikling blant annet at «Rektoratet har ikke fått noen formelle signaler fra fakultet 

TKD at det skal gjøres endringer eller nedbemanninger på Allmenn. Vi merker oss at Allmenn står 

for brorparten av FoU-produksjonen på TKD, noe som TKD sårt trenger. (…) Tilsettinger og 

tilhørende ansvar ligger nå på fakultet og det er ikke rektoratet som styrer dette. Derimot har 

rektoratet forventinger til, og tillit til, at fakultetet til enhver tid sørger for å ha en stab med faglige 

som kan skjøtte de faglige behov på en ansvarlig måte.»  

 

Da høgskolen tross alt er et forvaltningsorgan, opplever vi at fakultetsledelsen tar seg for store 

friheter når de velger å se bort fra instrukser fra departementet. Derfor ser vi oss nødt til å informere 

departementet om dette. Etter det vi erfarer fra nevnte telefonsamtale, er også departementet 

interessert i å vite om slike brudd. 

 

Vi bekymrer oss over hvorvidt dekan og resten av fakultetsledelsen fullt ut har forstått mandatet sitt. 

Videre er vi bekymret for situasjonen når det gjelder realfagskompetansen ved TKD, som har 

landets nest største ingeniørutdanning. Vi håper at departementet deler disse bekymringene og vil ta 

nødvendige grep for å forsøke å hindre reduksjonen av realfagskompetanse ved HiOA. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

Simen Bræck, Hugo Hammer, Jan Kleppe, Jostein Riiser Kristiansen, Sølve Selstø, Lars Tuset, 

Audun Weierholt 

ved Allmennavdelingen, Institutt for informasjonsteknologi, TKD 

 


