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BUDSJETTFORSLAG FOR 201 7 (VEDLEGG 1 )

FRAMTIDIGE SATSINGSFORSLAG (UTENFOR RAMMEN)

Utdanning og forskning for velferd og verdiskaping

Kunnskap og nytenkning er drivkraften for å trygge norske arbeidsplasser og videreutvikle den norske

velferdsmodellen. Langtidsplanen for forsk n ing og høyere utdanning vektlegger betydningen av fornyelse i

offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds - , helse - og omsorgstjenester. Høgskolen i Oslo og

Akershus ønsker å gi viktige bidrag til en slik utvikling.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er Norges største forsknings - og utdanningsinstitusjon innen

profesjonsfag og har som mål å være ledende i Norge, regionalt forankret og internasjonalt orien tert. Norge

har behov for en faglig sterk utdannings - og forskningsinstitusjon som kan bidra til velferdsutvikling og

verdiskaping regionalt og nasjonalt. I Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus slår styret fast at HiOA

skal bidra til framtidig ve lferd og verdiskaping gjennom å utdanne yrkesutøvere med høy fag - og

endringskompetanse og tilrettelegge for livslang læring gjennom etter - og videreutdanning.

Rekrutteringsstillinger

HiOA utdanner til yrker som er viktige for å møte samfunnets utfordring er innen bl.a. helse, oppvekst,

utdanning, sosiale tjenester, mangfold og inkludering. For å sikre at profesjonsutøverne baserer sin praksis

på det fremste av kunnskap er det nødvendig med mer samfunnsrelevant forskning innen barnehage og

skole, helse - og sosialtjenester, økonomi og ledelse og teknologi - og ingeniørfag.

Gjennom en systematisk satsing de s iste årene har HiOA etablert 6 Ph.D - programmer i tilknytning til viktige

profesjonsområder. Ph.D - studiene er svært viktige for å rekruttere til forskning s - og undervisningsstillinger

for profesjonsområdene, i tillegg til at de utgjør en styrking av etablerte forskergrupper gjennom veiledning

og stipendiatens deltagelse i forskningsprosjekter. HiOA er en av institusjonene i sektoren som har fått tildelt

fær rest rekrutteringsstillinger per UF - tilsatt. I 2015 disponerer vi 5 8 av i alt 3 4 08 rekrutteringsstillinger

finansiert av KD, hvorav en del er knyttet til programmer ved andre institusjoner. Strukturmeldingens

varslede nye krav om gjennomstrømming i Ph.D - p rogrammene tilsier at HiOA har behov for minimum 90

rekrutteringsstillinger samlet. HiOA har derfor for en periode prioritert å bruke strategimidler til å finansiere

flere rekrutteringsstillinger, som benyttes til å s tyrke forskningsaktiviteten innenfor prioriterte fagområder

ved institusjonen. Den varige finansieringen av rekrutte ringsstillinger til høgskolens Ph.D - programmer kan

ikke dekkes av midler til strategisk utvikling , og vi ber om at høgskolen tilføres flere rekrutterings stillinger for

å sikre n ødvendig robusthet på våre Ph.D - programmer .

I tråd med behov et for robuste doktorgradsutdanninger innen profesjonsfagene fremmer vi derfor et forslag

om 20 n ye rekrutteringsstillinger i 2017 .

For forskningsområdet fo reslås følgende satsingsforslag utenfor rammen:

11,7 mill. kroner til opprettelse av 20 nye rekrutte ringsstillinger (halvårseffekt)



Bygg - i nnflytting i P ilestredet 42 og o mbygging av P ilestredet 52

Økningen i utdanningskapasitet (se nedenfor) og forskningsaktivitet som HiOA ønsker, må følges av midler til

videre utvikling av bygningsmassen. Utviklingen i profesjonene høgskolen utdanner til, krever også oppdatert

undervisningsutstyr og teknisk utstyr for å sikre utdanningenes samfunnsmessige relevans.

Høsten 2014 tegnet HiOA ny avtale med KLP om leie av arealer i P ilestredet 42 og etter planen skal

lærerutdanningen flytte inn i bygget primo 2017. I den forbindelse skal 1. etasje bygges om til

undervisnings - og studiearealer for lærerutdanningen. Nye rom må oppgraderes for å møte dagens krav til

moderne pedagogikk og digitalis ering. Det må legges nytt sprede nett for data og nye kontormøbler må

kjøpes inn.

I forlengelsen av denne flytteoperasjon en vil det bli frigjort arealer i P ilestredet 52, som fram til nå har vært

disponert av lærerutdanningen i sin helhet. Dette gir handlingsrom til å gjøre et større løft for høgskolen, og

er en anledning til å skape en læringsarena for hele HiOA.

Prosjekt et inngår i den langsiktige planen for strategisk campusutvikling og vil bli utformet i tråd m ed

målsettingen om å åpne opp første etasjene og å legge funksjoner som eksponerer høgskolens kjerneaktivitet

langs den sentrale aksen mellom Pilestredet 52 og Pil estredet 35.

Ved LUIs utflytting ved årsskiftet 2016/2017 vil Pilestredet 52 ha vært i bruk i ca 25 år uten større helhetlige
oppgraderinger. Bygget framstår i dag som dårlig tilpasset dagens undervisning og gruppestørrelser, og er
preget av en tung, lukke t struktur med tette korridorvegger, lite dagslys og få møteplasser . Det er vanskelig å
orientere seg i bygningen.

HiOA ønsker derfor å bygge om første etasje til en åpen og moderne læringsarena for hele HiOA . Første
etasje skal inneholde både faglige o g sosiale møteplasser, moderne undervisningsrom , felles kantine, plass
for studentforeninger og ulike typer studentarbeidsplasser. På sikt ønsker HiOA å utvikle moderne
arbeidsplasser for tilsatte og studenter også oppover i etasjene.

Til oppgradering av nyt t og eksisterende bygg foreslås derfor følgende satsingsforslag utenfor rammen:

30 mill. kroner til innflytting og nytt inventar i Pilestredet 42
35 mill . kroner til ombygging av 1.etasje i Pilestredet 52

Økt kapasitet til utdanning av lærere og andre prioriterte profesjoner

Regjeringen har vedtatt at det innføres femårig grunnskolelærerutdanninger med master fra høsten 2017.

M ed hensyn til studieplasser får omleggingen full effekt fra høsten 2021. Da vi l st udentene på de femårige

lærerutdanningene star te på sitt femte studieår. Høgskolen i Oslo og Akershus vil trenge om lag 300

studieplasser til grunnskolelærerutdanningen for å ha en femårig master med samme opptakstall som i dag.

HiOA har en master i s kolerettet utdanningsvitenskap med bra søkn ing. Vi ønsker å bruke dette grunnlaget

for å øke studieplasser på master jevnt fram til 2021 og unngå både kritiske hopp i antall studenter og

personale. HiOA ser for seg en opptrappingsplan hvor det tilføres 40 studieplasser årlig i årene 2016 - 2020,

og deretter 50 studieplasser i hvert av årene 2021 og 2022, i alt 300 plasser. For 2017 ber vi tråd med dette

om 40 studieplasser til grunnskolelærerutdanningen.

Det er et stort behov for å utdanne ny arbeidskraft også på andre områder hvor HiOA tilbyr utdanning, særl ig

innenfor barnehage og skole generelt og helse - og sosial fagene . HiOA står i en helt sentral posisjon til å bidra

til å dekke dette behovet for arbeidskraft i den regionen hvor befolkningen vokser sterkest og behovet for

arbeidskraft vil være størst. Der for foreslår vi 100 studieplasser til høyskolen i 2017 innenfor de nevnte



områdene, i tråd med prioriteringer i langtidsplanen o m fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer

effektive velferds - , helse - og omsorgstjenester og andre politiske føringer (Stortingsmelding om fremtidens

primærhelsetjeneste og HelseOmsorg21). HiOA har kapasitet til å motta studieplasser utover

satsningsforslaget ved raske endringer i samfunnets behov.

Til økt utdanningskapasitet foreslås derfor f ølgende satsingsforslag utenfor rammen:

1 , 6 mill. kroner til etablering av 4 0 nye studieplasser på grunnskole lærerstudiet (halvårseffekt)

4,1 mill . kroner til ytterligere 1 00 nye studieplasse r innenfor barnehage og skole, helse o g

sosialtjenester (halvårseffekt)

Kunnskapsbaserte offentlige tjenester – styrket arbeidsinkludering

Som det påpekes i Langtidsplanen for forskning er flere av områdene i offentlig sektor forskningssvake. Det

må forskes mer på effektene av og innholdet i selve tjenestene, og på strukturene de inngår i. Samtidig må

man sikre at resultatet av forskningen tas i bruk. Dette må blant annet skje gjennom at

profesjonsutdanningene er forskningsbaserte og gjennom at kandidatene som utdannes har innovasjons - og

omstillingsevne. Det e r høgskolene som utdanner og forsker på de avgjørende profesjonene: lærere,

sykepleiere, ingeniører, vernepleiere og barnevernspedagoger. Høgskolen i Oslo og Akershus utdanner en

betydelig andel av disse. En måte å følge opp målsettingen om mer forskningsbasert kunnskap i offentlig

sektor er ved å styrke forskningsmiljøene på de institusjonene som tilbyr profesjonsutdanninger og som har

etablert et sterkt samarbeid med arbeidslivet gjennom dette.

I Langtidsplanen trekkes N AV og tiltak for å inkl udere flere i arbeidslivet særskilt fram. I august 2015

opprettet HiOA Kompetanses enter for arbeidsinkludering . Bakgrunnen er de store kunnskaps - og
kompetanseutfordringene som knytter seg til at mange i yrkesaktiv alder falle r ut av eller har vansker
med å komme inn på arbeidsmarkedet. Hovedmålet med nyetableringen er å styrke kunnskapen og
kompetansen om arbeidsinkludering i hele N AV - miljøet. Vi mener at HiOA har et særlig ansvar for dette

fordi HiOA i dag tilbyr en unik bredde av profesjonsfag, med tilhø rende fag - og forskningsmiljøer.
Eksempelvis har HiOA det største sosialfaglige utdannings - og forskningsmiljøet i Norge med landets
første, og foreløpige eneste, doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Sammen med SVA
danner helse - og sosial fagene ved HiOA en sterk konsentrasjon av kompetanse innen velferd. I 2015 har

HiOA satt av 2 mill. kroner til satsingen på Kompetansesenter for arbeidsinkludering . N AV har satt av et
tilsvarende beløp. For 2017 foreslår HiOA at senteret styrkes ved at det bevilges 3,5 mill. kr til frikjøp av
stillinger og drifts midler, 0,5 mill. kr til såkorn fond og 4,7 mill. kr. til 4 rekrutteringsstillinger, totalt 8,7
mill. kr.

Målrettet satsing på profesjonsrelevant forskning

Vi trenger fremragende forskningsmiljøer i verdensklasse, og vi trenger fremragende profesjons faglig
utdannings - og forskningsmiljøer ved de praksisnære høgskolene. Forskningsrådets
virkemiddelportefølje i dag i stor grad er rettet inn mot universiteter med stor grunnforskningsa ktivitet

og institutter og universiteter med tunge teknologi - og realfagsmiljøer. I 2013 mottok de statlige
høyskolene 158 mill. kroner fra Forskningsrådet, mens universitetene mottok til sammen 1,75 mrd.
kron er. I statsbudsjettet 2017 bør R egjeringen gå i nn for en styrket satsing på den profesjonsrelevante
forskningen for å følge opp satsingen «Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds - ,

helse - og omsorgstjenester» og andre politiske føringer (Stortingsmelding om fremtidens



primærhels etjeneste og HelseOmsorg21). Satsingen må stimulere til forskning som understøtter
forskningsbasert profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, styrket utdanningskvalitet og relevans på
sentrale områder, og som gir mulighet for profesjonsutdanningene til å styrke sin forskningsaktivitet.
Det er viktig at man i utlysningene vektlegger tverrfaglig og praksisnær forskning, gjerne i samspill med

velferdsprofesjonene.



Tabell for satsingstiltak utenfor rammen 201 7 (vedlegg 2)

Navn på institusjonen: Høgskolen i Oslo og Akershus

Spesifisering av institusjonens forslag til tildeling av midler til nye tiltak i 201 7 og med virkning
for budsjettet for 201 8 og 201 9 . Totale kostnader for hvert år oppgis i hele 1 000 kr. Tiltakene
er omtalt i vedlegg 1 .

Rekrutteringsstillinger

Tiltak 201 7 201 8 201 9

20 nye rekrutteringsstillinger 1 1 7 00 23 4 00 23 4 00

Sum 1 1 7 00 2 3 4 00 2 3 4 00

Bygg
Tiltak 201 7 201 8 201 9

Innflytting og inventar til P42 30 000 0 0

Ombygging av 1 .etasje i P52 35 000 0 0

Sum 65 000 0 0

Økt utdanningskapasitet

Tiltak 201 7 201 8 201 9

4 0 nye studieplasser grunnskolelærer 1 62 0 3 2 4 0 3 2 40

1 00 nye studieplasser andre
profesjonsutdanninger

4 0 5 0 8 1 0 0 8 1 0 0

Sum 5 67 0 1 1 3 40 1 1 3 40

Kunnskapsbaserte offentlige tjenester – styrket arbeidsinkludering

Tiltak 201 7 201 8 201 9

Videreutvikling og styrking av
Kompetansesenter for arbeidsinkludering

8 680 8 680 8 680

Sum 8 680 8 680 8 680

Sum alle tiltak 91 050 43 420 43 420


