
 

 
 
 
 

 

Til styret 

FORELØPIGE RAMMER 2015-2017, FØRINGER FOR PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 

SAMT FORSLAG TIL PRIORITERTE STRATEGIER OG SATSINGER I PLANPERIODEN 

 

I.   FORSLAG TIL VEDTAK 

 

1. Styret vedtar føringer for plan- og budsjettarbeidet 2015-17 i tråd med saksdokumentet 

2. Styret vedtar prioriterte strategier og satsinger i tråd med saksdokumentet 

3. Styret vedtar å bygge ned styrets merdisponering av tildeling i løpet av perioden 2015-2017, 

ved å gjennomføre et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, økt med ytterligere 0,5 

% i hvert av årene 2016 og 2017  

4. Styret vedtar følgende foreløpige rammer for 2015-2017: 

 

 
  

Rammefordeling 2014 2015 2016 2017

Rammetildeing fra KD 1 842 944 1 974 251 2 046 585 2 081 805

Fak HF 370 335 385 689 398 395 404 947

Fak LUI 302 127 312 141 323 581 328 648

Fak SAM 193 293 203 989 209 579 210 822

Fak TKD 188 558 191 200 198 480 200 614

SPS 23 628 23 027 21 954 21 859

SVA 33 499 47 386 47 386

FA 232 226 239 392 239 243 238 047

Felles 52 890 54 418 54 355 54 084

Infrastruktur 439 156 455 834 455 974 455 974

Styre/rektorat 4 774 4 932 4 932 4 932

Strategi 3,0 % 55 516 59 228 61 398 62 454

Fordeling 1 862 503 1 963 348 2 015 278 2 029 768

Ufordelt til stip - avsatt på strategi -10 709 -10 206 -5 175 -4 025

Bundet forskningsinsentivmidler 13 469 29 012

Disponert 1 851 794 1 953 142 2 023 572 2 054 755

Udisponert -8 850 21 109 23 013 27 051

Akkumulert merdisponering styret -63 817 -72 666 -51 558 -28 545 -1 494

Dato: 17. juni 2014 

VEDTAKSSAK 

Saksnr.: S-sak 18/2014      

Journalnr.: 2014/943 
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II. SAMMENDRAG 

 

Høgskolen har siden Strategi 2020 ble vedtatt prioritert noen av høgskolens strategier, ut i fra en 

vurdering av risiko i forhold til måloppnåelse. Disse har ligget fast siden plan- og budsjettåret 2013. 

Nedenfor er det er gjort en vurdering av hvorvidt disse prioriteringene også bør gjelde for 2015-17, eller 

om en har kommet så langt innen noen områder at de ivaretas i en videre driftsfase. Eventuelt om det har 

kommet nye momenter siden forrige vurdering som tilsier å endre prioriteringene. 

 

Det anbefales tre nye prioriterte strategier for perioden 2015-2017: 

 Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer 

og bærekraftige utdanninger 

 Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsingsområdene 

 Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved videreutvikling av arbeidsplass- og 

samlingsbaserte studier 

 

Følgende foreslås å inngå i ordinær drift og tones ned som en prioritert strategi: 

 Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 

 

Ellers foreslås de prioriterte strategiene opprettholdt også for neste planperiode. 

 

På bakgrunn at dette anbefales det videre at de områdene som ble løftet fram som særlig viktige for 

inneværende periode (2014-2016) også legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette er et langsiktig 

arbeid som det tar tid å høste gevinster av. De bør imidlertid suppleres med føringer om fem nye 

satsingsområder: 

 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 Utarbeide en langtidsplan for forskning og utviklingsarbeid og utdanning, i tråd med regjeringens 

føringer og Horisont 2020 

 Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene 

 Opprette en HiOA/NAV-enhet 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 

 

Samlet oppsummeringer av forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet 2015-17: 

 Utarbeide en langtidsplan for forskning og utviklingsarbeid og utdanning, i tråd med regjeringens 

føringer og Horisont 2020 

 Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 

 Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 

 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene 

 Opprette en HiOA/NAV-enhet 

 Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer 

og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 

 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 

 Styrket samhandling med arbeidslivet 

 Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. 
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 Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 

 Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 

 Strategisk campusutvikling 

 Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer (eCampus-

programmet) 

 Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering  

 Økonomi- og virksomhetsstyring 

 

Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enhetene, enn høgskolen har 

fått i tildeling fra KD. Det foreslås at styret vedtar å bygge ned merdisponeringer i løpet av planperioden 

gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, økt med ytterligere 0,5 % i hvert av årene 2016 

og 2017. 

 

Tabellen under viser prognose for høgskolens rammefordeling 2015-2017. 

 

 
 

 

 

  

Rammefordeling 2014 2015 2016 2017

Rammetildeing fra KD 1 842 944 1 974 251 2 046 585 2 081 805

Fak HF 370 335 385 689 398 395 404 947

Fak LUI 302 127 312 141 323 581 328 648

Fak SAM 193 293 203 989 209 579 210 822

Fak TKD 188 558 191 200 198 480 200 614

SPS 23 628 23 027 21 954 21 859

SVA 33 499 47 386 47 386

FA 232 226 239 392 239 243 238 047

Felles 52 890 54 418 54 355 54 084

Infrastruktur 439 156 455 834 455 974 455 974

Styre/rektorat 4 774 4 932 4 932 4 932

Strategi 3,0 % 55 516 59 228 61 398 62 454

Fordeling 1 862 503 1 963 348 2 015 278 2 029 768

Ufordelt til stip - avsatt på strategi -10 709 -10 206 -5 175 -4 025

Bundet forskningsinsentivmidler 13 469 29 012

Disponert 1 851 794 1 953 142 2 023 572 2 054 755

Udisponert -8 850 21 109 23 013 27 051

Akkumulert merdisponering styret -63 817 -72 666 -51 558 -28 545 -1 494
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III. SAKSFRAMSTILLING 

 

1. SAMFUNNETS BEHOV FOR KUNNSKAP OG KOMPETANSE 

Norge og verden står overfor store utfordringer som klimaendringene, eldrebølgen og hvordan vi 

skal opprettholde konkurransekraften. Forskning og høyere utdanning skal være med på å legge 

grunnlaget for arbeidsplassene og samfunnet i tiden framover. I velferdssektoren er 

utfordringene tydelige og dagens praksis er ikke bærekraftig inn i framtiden: Om man legger 

SSBs framskrivninger til grunn vil 9 av 10 kvinner måtte jobbe i omsorgssektoren innen 2060. 

Velferdssamfunnet er mao under press. I nær fremtid vil flere eldre trenge velferdstjenester 

frembrakt av en relativt sett mindre yrkesbefolkning. Nye former for sosial utestengelse vokser 

fram innen en fler-etnisk befolkning. Mange faller i gjennom i utdanningsløpet og 

velferdsordninger og kunnskap utviklet i en annen tid treffer ikke de behov dagens- og 

morgendagens befolkning har. Vender vi blikket ut over Norge ser vi de samme utfordringer i 

alle de europeiske velferdsstatene – forsterket av en statsfinansiell krise og presset fra en 

globalisert verdensøkonomi.  

Skal det norske samfunnet makte å videreføre en solidarisk samfunnsmodell, med full 

sysselsetting, jevne leveår og rettferdig fordelte livssjanser, må morgendagens velferdsordninger 

fungere på helt andre måter enn i dag. Velferdsstatens yrker må levere ikke bare mer, men også 

nye typer tjenester. I profesjonene må det arbeides på andre måter. Det må utvikles nye 

arbeidsdelinger mellom offentlig sektor, marked, sivilsamfunn og den enkeltes ansvar for seg 

selv. Trygdesystem og tjenester må understøtte hverandre for bedre å treffe de behov en mer 

mangfoldig befolkning vil ha. Helse- og omsorgstjenestene må utvikles fra en ofte urealistisk 

ambisjon om å kurere, til i større grad å hjelpe oss å mestre og leve godt med 

funksjonsproblemer.  

 

For å klare slike overganger, trengs det kunnskap, ny viten ingen i dag har. Det trengs en 

offensiv agenda for forskning, utviklingsarbeid og innovasjon som bidrag til et bærekraftig 

velferdssamfunn. Kunnskap må etableres om morgendagens behov, slik de de vil foreligge hos 

individer og grupper. Bare da kan velferdsstaten løse sine oppgaver på treffsikre måter. Det 

trengs kunnskap om kontekstene behovene oppstår i, slik at tiltak og samfunnsutvikling kan 

styres for å forebygge og begrense levekårsproblemer, Det trengs kunnskap om den situasjon 

individer og grupper er i når godene mottas, slik at folk får hjelp på måter som understøtter 

verdighet og egen mestringsevne. Det trengs viten om fordelingsvirkningene av velferdsstaten 

som system, så et opplyst offentlig ordskifte kan føres om forholdet mellom den enkelte og 

fellesskapet. Gode balanser må finnes mellom plikter, rettigheter, eget ansvar og rettferdighet. 

Og det trengs kunnskap om sammenhengene mellom måten velferdsgodene produseres og 

fordeles på, og effektene dette i neste omgang har på økonomi og arbeidsliv. 

Som (et av) Norges største og tyngste sosial- utdannings- og helsefaglige kompetansemiljø(er), 

vil HiOA være med å forme dagsordenen for denne kunnskapsutviklingen. Den viten som trengs 

må forene spesialistdisiplinenes dybdekunnskap om avgrensede temaer, med velferdstjenestenes 

utfordringer i møtet med menneskenes sammensatte behov. Ny viten må flyte raskt fra 

forskningsprosjekter til nytt innhold i profesjonsutdanning og yrkesutøvelse. Men innsikt og 

erfaring må også strømme andre veien: Praksisfeltets utfordringer må oversettes til 

forskningsspørsmål, slik at den viten som produseres, faktisk bidrar til å øke velferdsstatens 

problemløsningsevne.    
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Men utfordringene gir også store muligheter. Det er et stort uutnyttet potensial i offentlig sektor 

og utdanning og forskning – kunnskap – er nøkkelen til å realisere disse muligheten. Som et 

framtidig profesjonsuniversitet og som landets største leverandør av kandidater til profesjons-

fagene kan HiOA spille en svært viktig rolle i møte disse samfunnsbehovene. Men det krever at 

profesjonene må redefinere seg selv, og utvikle nye yrkesidentiteter innenfor flerfaglige 

samarbeids -og innovasjonskulturer –og det må starte i grunnutdanningene. Det er nødvendig 

med en gjennomgående og styrket satsing på kvalitet og forskningsbasert undervisning og 

praksis. FoU-innsatsen må ‘europeiseres’ –og vris mot å understøtte utvikling av kvalitet som 

kan implementeres gjennom innovasjon. Økt standard i profesjonsfagene må komme ved å jobbe 

klokere og det betyr at HiOA må tilby utdanning og forskning ikke bare for beste, men for neste 

praksis. 

2. NASJONALE OG INTERNASJONALE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSPOLITISKE 

FØRINGER 

Regjeringen har kunnskap som et satsingsområde. Flere av regjeringens fokusområder for Universitets og 

høgskolesektoren er spesielt relevante for HiOA1: 

 Høy kvalitet og relevans i utdanning og forskning 

 Struktur i høyere utdanning og forskning 

 Norsk deltakelse i Horisont 2020 

 Flere ledende forskningsmiljøer 

 Økt trykk på lærerutdanningen 

 En tydelig moderniseringsagenda med ambisjon om å fornye, forenkle, og forbedre offentlig 

sektor 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen offentliggjorde regjeringens prioriteringer på NIFUs 

årskonferanse 23. mai 2014. De seks områdene som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning 

skal rettes mot de kommende årene, er: 

1. Hav 

2. Klima, miljø og miljøvennlig energi 

3. Muliggjørende teknologier 

4. Bedre og mer effektive offentlige tjenester 

5. Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

6. Verdensledende fagmiljøer 

 

Regjeringen signaliserer videre at Horisont 2020 blir en viktig del av forskningspolitikken og at det er 

klare forventinger om økt norsk deltakelse. I Horisont 2020 vil innsatsen bli konsentrert rundt tre felter: 

(1) Fremragende vitenskap, (2) Industrielt lederskap og (3) Forskning for å løse samfunnsutfordringene.  

 

Innenfor sistnevnte er seks sentrale samfunnsutfordringer utpekt: 

a) Helse, demografi og velvære 

b) Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 

                                                      
1 i) gjennomgang av finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, ii) gjennomgang av strukturen i høyere 

utdanning, iii) langtidsplan for forskning og høyere utdanning, iv) utvikling av verdensledende forskningsmiljøer, 

med spesiell vekt på gjennombruddsforskning, v) norsk deltakelse i Horisont 2020, vi) ivaretakelse av vitenskapelig 

ansatte, og vii) videreutvikling av kvaliteten i lærerutdanningen 
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c) Sikker, ren og effektiv energi 

d) Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 

e) Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer 

f) Inkluderende, innovative og sikre samfunn 

 

3. INTERN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING 

Både regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og satsingene i Horisont 2020 er sentral 

for HiOA. I høgskolens innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, ble tre 

områder løftet fram som områder hvor høgskolen vil prioritere å være svært gode på: 

 Velferd 

 Barn, Skole og Livslang læring 

 Teknologi for en bærekraftig samfunnsinfrastruktur 

 

I tillegg har Senter for velferds- og arbeidslivsforskning mål om å bli om å bli et av Europas sterkeste på 

de områdene hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene, også dette tråd med 

prioriteringene i langtidsplanen og samfunnsbehovene ellers. 

 

Både regjeringen og Horisont 2020 prioriterer områder som er særlig relevante for HIOA. Dersom en ser 

høgskolens utdanningstilbud i sammenheng med forskningsgruppene, utgjør dette svært slagkraftige 

miljø i nasjonal sammenheng. Med utgangspunkt i dette er det behov for å justere hvilke områder 

høgskolen skal prioritere i fortsettelsen. Det er derfor behov for å utarbeide en samlet handlingsplan for 

forskning og utdanning ved HiOA der regjeringens prioriteringer sammen med Horisont 2020 legges som 

sentrale premisser for utformingen. 

 

Regjeringen Horisont 2020 

 Klima, miljø og miljøvennlig energi 

 Muliggjørende teknologier 

 Sikker, ren og effektiv energi 

 Smarte, grønne og integrerte 

transportløsninger 

 Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer 

 

 Bedre og mer effektive offentlige tjenester 

 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

 Helse, demografi og velvære 

 Inkluderende, innovative og sikre samfunn 

 

  Matsikkerhet, marin og maritim forskning, 

bærekraftig landbruk og bioøkonomi 

 

 

I brev av 26. mai 2014, jf. referatsak d), har Kunnskapsdepartementet bedt alle UH-

institusjonene om å komme med innspill til den kommende stortingsmeldingen om struktur i 

UH-sektoren. Det er et krav at svaret fra institusjonene styrebehandles innen utgangen av 

oktober og saken er derfor satt opp på styremøtet den 28. oktober. På etatsstyringsmøtet ble 

HiOA i denne forbindelse særlig utfordret på å vurdere videre muligheter for sammenslåing og å 

tenke samspill og samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt, både innen utdanning og 

forskning. HiOA må også vurdere innenfor hvilke områder institusjonen skal ha en nasjonal 

rolle, og det er derfor naturlig å se innspillet til stortingsmeldingen i sammenheng med arbeidet 

med en samlet handlingsplan. 
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4. MÅLOPPNÅELSE 2013 OG RESULTATMÅL FOR PERIODEN 2014-16 

 

 
Figur 1 Måloppnåelse 2013 og resultatmål 2014-2016 

 

Som det framgår av kolonnen «Mål og resultat 2013», har høgskolen nådd målsettingene for de to 

indikatorene «Gjennomstrømming på normert tid for bachelorutdanningene» samt «Avvik mellom 

budsjett og regnskap». For de øvrige resultatindikatorene ble målsettingene ikke nådd.  

 

Det er gjennomført omfattende prosesser i forkant av fastsettelse av resultatmål for perioden 2014-16, slik 

at det er samsvar mellom fakultetenes -og institusjonens målsettinger. Risikovurderingene i høyre 

kolonne er gjennomført med utgangspunkt i dette. Som det framgår av oversikten er risikoen vurdert som 

høy for de fleste områdene. De strategiske prioriteringene som styret har vedtatt gjennom plan- og 

budsjett for 2013-15 samt 2014-16, er langsiktige tiltak som forventes å redusere risiko og bidra til 

måloppnåelse på noe sikt. Det foreslås ytterligere noen få tiltak for å bidra til dette, jf avsnitt om forslag 

til prioriterte satsinger i dokumentet.  

 

5. UNIVERSITETSAMBISJONEN – STATUS OG VIDERE UTFORDRINGER 

Høgskolen har mål om å sende søknad for å bli akkreditert som universitet ved årsskiftet 2015/2016. 

Dette innebærer at vi må være på nivå med sammenlignbare institusjoner hva gjelder publikasjonspoeng 

og andel førstestillingskompetanse.  
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De nasjonale kravene for akkreditering som universitet fordeler seg på syv ulike områder, jf. 

vedlegg «Status for HiOAs universitetssatsing». HiOA har særlig utfordringer knyttet til to av 

disse syv: FoU-arbeid og UF-personalets kompetanseprofil. 

 

Når det gjelder FoU ogvitenskapelig publisering ligger HiOA på nivå med gjennomsnittet av fire 

andre høyskoler (Bergen, Sør-Trøndelag, Vestfold og Buskerud), men har samtidig en litt 

svakere utvikling enn disse. Når vi sammenlikner HiOA med de tre nye universitetene (Agder, 

Nordland og Stavanger) ser vi imidlertid en tydelig og økende nivåforskjell.  

 

Personalets kompetanseprofil og andelen førstestillinger ligger ved HiOA på nivå med 

gjennomsnittet av de fire andre høyskolene og utviklingen går ganske parallelt. Når vi 

sammenlikner HiOA med de tre nye universitetene er til gjengjeld nivåforskjellen betydelig, men 

også her går utviklingen ganske parallelt. 

 

Dette er resultater som innebærer betydelige utfordringer for HiOA om universitetsambisjonen 

skal nås, men som samtidig viser at det ikke er umulig å gjøre tiltak som kan fremme en bedre 

utvikling enn den HiOA er inne i. De foreslåtte føringene for plan- og budsjettarbeidet 2015-17 

samt forslag til prioriterte strategier og satsinger er i tråd med dette. 

 

6. FORSLAG TIL FØRINGER FOR PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 2015 - 17 

I langtidsplanen for 2014 – 16 er følgende områder løftet fram som spesielt viktige: 

 Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 

 Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 

 Målrettet satsing på å styrke HiOAs forskningsgrupper, og deres evne til å produsere vitenskap og 

få tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 

 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 

 Styrket samhandling med arbeidslivet 

 Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 

 Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 

 Strategisk campusutvikling 

 Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering  

 Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer (eCampus-

programmet) 

 

Med utgangspunkt i vurderingene av risiko i forhold til måloppnåelse, foreslås det noen justeringer av 

hvilke strategier som bør prioriteres videre utover i planperioden samt forslag til prioriterte satsinger. Det 

foreslås også med utgangspunkt i dette føringer som skal legges til grunn for plan- og budsjettarbeidet 

høsten 2014.  

 

6.1. Prioriterte strategier 

Høgskolen har siden Strategi 2020 ble vedtatt prioritert noen av høgskolens strategier, ut i fra en 

vurdering av risiko i forhold til måloppnåelse. Disse har ligget fast siden plan- og budsjettåret 2013. 

Nedenfor er det er gjort en vurdering av hvorvidt disse prioriteringene også bør gjelde for 2015-17, eller 
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om en har kommet så langt innen noen områder at de ivaretas i en videre driftsfase. Eventuelt om det har 

kommet nye momenter siden forrige vurdering som tilsier å endre prioriteringene. 

 

6.2. Strategiområdene Utdanning og Forskning og utviklingsarbeid 

HiOA har mål om å være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger og i front på profesjonsrelevant 

forskning og utviklingsarbeid.  

 

Utdanning 

Strategier i kursiv er prioritert for perioden 2014-16: 

1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse 

og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi  

2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse  

3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å 

styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte  

4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med 

høy kvalitet og med god gjennomstrømming 

5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer 

og bærekraftige utdanninger 

6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og 

verdiskaping  

7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og 

læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 

8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid  

 

Forskning og utviklingsarbeid 

Strategier i kursiv er prioritert for perioden 2014-16: 

1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene  

2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater  

3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og 

økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 

4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 

5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur  

 

Vurdering  

Basert på risikovurderingene i forhold til måloppnåelse anbefales det at de prioriterte strategiene 

videreføres i perioden 2015-17. Strategien «Satse på etablerte og planlagte ph.d. –utdanninger for å sikre 

sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger» er ikke prioritert som strategi, men har 

blitt prioritert gjennom styrets tildeling av strategimidler. Dette bør derfor justeres. Strategien «Øke 

satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte 

gjennom bruk av ny teknologi» vil etter hvert komme over i en ordinær driftsfase, og anbefales prioritert 

ned fra og med 2017. Basert på framskrivinger av SSB og demografisk utvikling, ventes det stort behov 

for lærere og sykepleiere fram mot 2060. Dette er sentrale utdanninger ved høgskolen, og det anbefales 

derfor at det satses særskilt på disse i årene framover for å sikre god kvalitet og relevans i utdanningene. 

Dette for at kandidatene skal være best mulig rustet til å møte de oppgavene som venter i arbeidslivet.  
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Forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet innen strategiområdene Utdanning og Forskning 

og utviklingsarbeid 

 Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 

 Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 

 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Målrettet 

satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt 

tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 

 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 

 Styrket samhandling med arbeidslivet 

 Utarbeide en langtidsplan for forskning og utviklingsarbeid og utdanning, i tråd med regjeringens 

føringer og Horisont 2020 

 Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene  

 HiOA/NAV-enheten - skal drive med kunnskaps- og kompetanseformidling og være rettet mot 

NAV sentralt, regionalt og lokalt, mot relevante departement, attførings- og aktiveringsaktørene 

og andre miljøer som NAV samarbeider med, samt relevante utdanninger og kompetansemiljø. 

 

6.3. Strategiområdet samfunnsrettet virksomhet og formidling 

HiOA har som mål å utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være 

en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten. 

 

Strategier i kursiv er prioritert for perioden 2014-16: 

1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og 

næringsliv 

2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og 

allmennrettet forskningsformidling 

3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter  

4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale 

råd og utvalg  

5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 

6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsingsområdene 

7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved videreutvikling av arbeidsplass- og 

samlingsbaserte studier 

8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning 

 

Vurdering 

Med innlemmelsen av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og behovet for å møte samfunnets 

behov for kunnskap og kompetanse i et livslangt læringsperspektiv, anbefales det i kommende periode å 

prioritere strategiene «Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under 

satsingsområdene» samt «Styrke etter- og videreutdanningstilbudet blant annet ved videreutvikling av 

arbeidsplass- og samlingsbaserte studier». Risikovurderingen viser også at HiOA bør satse særlig på å 

øke BOA-inntektene og andre eksternt finansierte aktiviteter, ref. Rapport og Planer 2013-2014. 

Strategien «Vektlegge samfunnsoppdraget og relevans i all profilering» kan gå over i en ordinær 

driftsfase.  
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Forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet innen strategiområdet «Samfunnsrettet 

virksomhet og formidling» 

 Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning. 

 

6.4. Menneskelige og økonomiske ressurser 

HiOA har som mål å være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler 

virksomheten og ressursene målrettet og effektivt. 

 

Strategier i kursiv er prioritert for perioden 2014-16: 

1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og 

utvikling 

2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktivitetene innenfor utdanning og 

forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon  

3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart 

inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader  

4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt 

anerkjent og attraktivt arbeidssted 

5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling  

6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer  

7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av 

mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

 

Vurdering 

Med utgangspunkt i vurdering av risiko og estimering av langtidsbudsjetter, anbefales det at de prioriterte 

strategiene prioriteres også i neste langtidsperiode. Alle strategiene innenfor dette området er viktige for å 

lykkes med de overordnede målsettingene i strategiene, men fordi de i stor grad griper inn i hverandre kan 

man allikevel si at hele området er godt ivaretatt. Et godt arbeidsmiljø er imidlertid en særlig forutsetning 

for motivasjon og engasjement i den jobben den enkelte gjør. Det gjennomføres medarbeider-

undersøkelser hvert annet år, og nå i 2014. Etter at disse resultatene foreligger bør det gjøres en vurdering 

av om strategien «Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, 

læring og utvikling» bør løftes opp.  

 

Forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet for strategiområdet Menneskelige og økonomiske 

ressurser 

 Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 

 Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 

 Strategisk campusutvikling 

 Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer (eCampus-

programmet) 

 Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering  

 Økonomi- og virksomhetsstyring 

 HMS, beredskap og informasjonssikkerhet 
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6.5. Oppsummering – forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet 2015 – 17 

Det anbefales tre nye prioriterte strategier for perioden 2015-2017: 

 Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer 

og bærekraftige utdanninger 

 Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsingsområdene 

 Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved videreutvikling av arbeidsplass- og 

samlingsbaserte studier 

 

Følgende foreslås å inngå i ordinær drift og tones ned som en prioritert strategi: 

 Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 

 

Ellers foreslås de prioriterte strategiene opprettholdt også for neste planperiode. 

 

På bakgrunn at dette anbefales det videre at de områdene som ble løftet fram som særlig viktige for 

inneværende periode (2014-2016) også legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette er et langsiktig 

arbeid som det tar tid å høste gevinster av. De bør imidlertid suppleres med føringer om fem nye 

satsingsområder: 

 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 Utarbeide en langtidsplan for forskning og utviklingsarbeid og utdanning, i tråd med regjeringens 

føringer og Horisont 2020 

 Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene 

 Opprette en HiOA/NAV-enhet 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 

 

Samlet oppsummeringer av forslag til føringer for plan- og budsjettarbeidet 2015-17: 

 Utarbeide en langtidsplan for forskning og utviklingsarbeid og utdanning, i tråd med regjeringens 

føringer og Horisont 2020 

 Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 

 Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 

 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene 

 Opprette en HiOA/NAV-enhet 

 Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer 

og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 

 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 

 Styrket samhandling med arbeidslivet 

 Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. 

 Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 

 Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 

 Strategisk campusutvikling 

 Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer (eCampus-

programmet) 

 Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering  

 Økonomi- og virksomhetsstyring 
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7. FORSLAG TIL PRIORITERTE SATSINGER 2015-2017 

Styret har i budsjettbehandlingen både i desember 2012 og 2013 fattet vedtak om prioriterte satsinger for 

langtidsperioden 2013-15 og 2014-16. De prioriterte satsingene finansieres enten gjennom strategimidler 

eller ordinær drift. 

 

De prioriterte satsingene som styret tidligere har vedtatt til og med 2016 er følgende: 

Utdanning: Forskning og utviklingsarbeid: 

 Fremragende profesjonskvalifisering 

 Strategisk og operativ videreutvikling av 

studieporteføljen 

 Videreutvikle kvalitet og relevans i 

utdanningene 

 Digitalisering av studieadministrasjonen 

 Utvikle fleksible arbeids-, lærings og 

vurderingsformer (eCampus) 

 Økt internasjonalisering for HiOA 

 School og Management 

 Program for livslang læring 

 

 Styrke FOU-produksjonen 

 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 

 Internasjonalisering og EU 

 Kommersialisering, innovasjon og 

entreprenørskap 

Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Menneskelige og økonomiske ressurser: 

 Profilering og eksterne aktiviteter 

 Identitet og internkommunikasjon 

 Nettavisen Khrono 

 Lederutvikling og utvikling av felles 

organisasjonskultur 

 Kompetanseutvikling og rekruttering 

 OU-programmet 

 Digital personalforvaltning 

 Digital samhandling 

 Systemintegrasjon og webutviklng 

 Digital arbeidsflyt 

 Økonomi- og virksomhetsstyring 

 Styrke og videreutvikle HMS, IS og 

beredskap 

 Strategisk campusutvikling 

 

7.1. Utdanning 

Tabell 1 viser tildeling til de prioriterte satsingene på strategiområdet utdanning for planperioden 2014-

2016 slik de ble vedtatt i styremøte 4. desember 2013. Tabellen viser videre forslag til endringer i 

tildelingen til de prioriterte satsingene for planperioden, samt nye satsinger for planperioden. Kolonnen 

«Overføres til 2015» viser ubrukte midler fra 2013 samt prognose for ubrukte midler 2014, for hver av de 

prioriterte satsingene. Overførte midler sammen med tildeling 2015, gir den totale kostnadsrammen for 

satsingen i 2015. Begrunnelse for endring i tildeling til eksisterende prioriterte satsinger samt beskrivelse 

av nye prioriterte satsingene, følger etter tabellen.  
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Tabell 1 Oversikt prioriterte satsinger på strategiområdet utdanning 

 

Strategisk og operativ videreutvikling av studieporteføljen 

Det foreslås å øke tildelingen til satsingen med 500 000 kroner i året i løpet av planperioden, i forhold til 

vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. Den økte tildelingen skyldes behovet for å utvikle og 

etablere en ny studiemodell for barnehagelærer-utdanningen i Sandvika. Fakultet LUI har i tillegg satt av 

200 000 kroner lokale strategimidler. 

 

Videreutvikle kvalitet og relevans i utdanningene 

Det foreslås å styrke satsingen i planperioden i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-

2016. Økningen skyldes i hovedsak innspill fra fakultetene om behov for økt fokus på etter- og 

videreutdanning. Ved å gjennomføre et 3-årig prosjekt med fokus på etter- og videreutdanning og den 

samfunnsrettede virksomheten, vil høgskolen arbeide for møte strategiene knyttet til styrking av bidrags- 

og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning.  

 

  

PRIORITERTE SATSINGER 2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

VEDTATT AV STYRET 2014-2016 

Fremragende profesjonskvalifisering 1 775             2 250             2 250             2 250             -                 

Strategisk og operativ videreutvikling av 

studieporteføljen

350                 

350                 650                 -                 -                 

Videreutvikle kvalitet og relevans i utdanningene 3 000             1 000             2 500             3 500             3 500             

Digitalisering av studieadministrasjonen 2 500             1 000             2 000             3 000             3 000             

Utvikle fleksible arbeids-, lærings og 

vurderingsformer (eCampusprogrammet) 4 000             1 627             2 873             -                 -                 

Økt internasjonalisering for HiOA 2 000             -                 2 000             2 000             2 000             

School of Management 500                 -                 500                 500                 -                 

Program for livslang læring 500                 -                 500                 -                 -                 

SUM VEDTATT 2014-2016 14 625          6 227             13 273          11 250          8 500             

FORSLAG ENDRING AV EKSISTERENDE SATSINGER 

2015-2017

Strategisk og operativ videreutvikling av 

studieporteføljen -                 500                 500                 

Videreutvikle kvalitet og relevans i utdanningene 990                 1 020             1 050             

Utvikle fleksible arbeids-, lærings og 

vurderingsformer (eCampusprogrammet) -                 4 500             -                 

Økt internasjonalisering for HiOA 3 500             2 500             2 000             

School of Management 500                 -                 

SUM ENDRINGER 2015-2017 -                 -                 4 990             8 520             3 550             

FORSLAG NYE SATSINGER 2015-2017

HiOA/NAV-enheten 1 900             1 900             

Utviklingsprosjekt for 

grunnskolelærerutdanningene 500                 -                 -                 

Utviklingsprosjekt for sykepleierutdanningene 500                 -                 -                 

SUM NYE SATSINGER 2015-2017 -                 -                 2 900             1 900             -                 

SUM PRIORITERTE SATSINGER 2015-2017 14 625          6 227             21 163          21 670          12 050          

UTDANNING 
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Utvikle fleksible arbeids-, lærings og vurderingsformer (eCampus-programmet) 

eCampus-programmet foreslås utvidet med ett år i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-

2016. Programmet dekker et bredt spekter av undervisnings- og læringsaktiviteter fra forelesninger til 

kollokvier, og har hittil vært involvert i et tjuetalls prosjekter. Resultatene av disse tiltakene må ses over 

tid, men allerede nå er det gode anslag å spore på eCampusprogrammet.  

 

Økt internasjonalisering for HiOA 

Satsingen omfattet i vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016 kun såkalte såkornmidler. Det 

foreslås å øke tildelingen til satsingen i 2015-2017 for å øke satsingen på såkornmidler, videreutvikle 

HiOAs internasjonale sommerskole, bedre den digitale informasjonen og digitalisere søknadsprosesser for 

inn- og utreisende studenter. Ønsket om å bedre digitaliseringen er en direkte oppfølging av anbefalinger 

fra prosjektet "Fornyelse av studieadministrasjonen". 

 

School of Management  

Det foreslås å øke tildelingen til satsingen med 500 000 kroner i 2015, i forhold til vedtak om tildeling for 

planperioden 2014-2016. Satsingen er et prosjekt på Fakultet SAM som også har satt av lokale 

strategimidler. 

 

HiOA/NAV-enheten 

I Strategi 2020 er det sentrale budskapet at tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny 

praksis. HiOA skal ha blikk for samfunnets behov for kunnskap og kompetanse og tilby utdanning, 

forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet. HiOA/NAV-enheten skal drive med kunnskaps- og 

kompetanseformidling og være rettet mot NAV sentralt, regionalt og lokalt, mot relevante departement, 

attførings- og aktiveringsaktørene og andre miljøer som NAV samarbeider med, samt relevante 

utdanninger og kompetansemiljø. 

 

Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av satsingen og begrunnelse for finansiering.   

 

Utviklingsprosjekt for grunnskolelærerutdanningene 

Basert på framskrivinger av SSB og demografisk utvikling, ventes det stort behov for lærere fram mot 

2060. Dette er sentrale utdanninger ved høgskolen, og det anbefales derfor at det satses særskilt på disse i 

årene framover for å sikre god kvalitet og relevans i utdanningene. Dette for at kandidatene skal være best 

mulig rustet til å møte de oppgavene som venter i arbeidslivet. 

 

Utviklingsprosjekt for sykepleierutdanningene 

Basert på framskrivinger av SSB og demografisk utvikling, ventes det stort behov for lærere fram mot 

2060. Dette er sentrale utdanninger ved høgskolen, og det anbefales derfor at det satses særskilt på disse i 

årene framover for å sikre god kvalitet og relevans i utdanningene. Dette for at kandidatene skal være best 

mulig rustet til å møte de oppgavene som venter i arbeidslivet. 

 

7.2. Forskning og utviklingsarbeid 

Tabell 2 viser tildeling til de prioriterte satsingene på strategiområdet forskning og utviklingsarbeid for 

planperioden 2014-2016 slik de ble vedtatt i styremøte 4. desember 2013. Tabellen viser videre forslag til 

endringer i tildelingen til de prioriterte satsingene for planperioden. Kolonnen «Overføres til 2015» viser 
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ubrukte midler fra 2013 samt prognose for ubrukte midler 2014, for hver av de prioriterte satsingene. 

Overførte midler sammen med tildeling 2015, gir den totale kostnadsrammen for satsingen i 2015. 

Begrunnelse for endring i tildeling til eksisterende prioriterte satsinger følger etter tabellen.  

 

 
Tabell 2 Oversikt prioriterte satsinger på området forskning og utviklingsarbeid 

 

Styrke FoU-produksjonen 

Satsingen er et svar på høgskolens utfordring med å nå målene om økt ekstern finansiering der høgskolen 

for 2013 var langt fra å nå oppsatte måltall. Det gjelder både på NFR og EU, øvrig BOA og publisering. 

Satsingen fokuserer spesielt på prosjekt- og publiseringsstøtte og FoU-prosjektledelse. Det foreslås en 

økning på 2,2 millioner kroner fra 2015. Økningen vil bli prioritert til tiltak som støtter akkvisisjon av 

eksternt finansierte prosjekter. Tildeling av eksterne forskningsmidler er basert på strenge faglige kriterier 

og er et uttrykk for kvalitet. Erfaringsmessig vil også eksternt finansierte prosjekter resultere i økt 

publisering på sikt.  

 

Internasjonalisering og EU 

Satsingen er foreslått styrket med 2 millioner kroner Dette innebærer en styrking av 

internasjonaliseringstiltak i form av utenlandsopphold for stipendiater, konsulentbistand til å søke EU 

prosjekter og andre stimuleringstiltak for å øke EU-finansieringen. Behovet vil øke vesentlig når Horizon 

2020 starter, og allerede nå er det initiert langt flere søknader enn tidligere. Det er også kommet signaler 

fra KD om at UH-institusjonene forventes å utarbeide sine egne strategier for hvordan de skal få bedre 

uttelling i dette programmet enn tidligere rammeprogram. Også dette tiltaket er et svar på manglende 

måloppnåelse i forhold til ambisjonene på området. 

 

7.3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling 

Tabell 3 viser tildeling til de prioriterte satsingene på strategiområdet samfunnsrettet virksomhet og 

formidling for planperioden 2014-2016 slik de ble vedtatt i styremøte 4. desember 2013. Tabellen viser 

videre forslag til endringer i tildelingen til de prioriterte satsingene for planperioden. Kolonnen 

«Overføres til 2015» viser ubrukte midler fra 2013 samt prognose for ubrukte midler 2014, for hver av de 

prioriterte satsingene. Overførte midler sammen med tildeling 2015, gir den totale kostnadsrammen for 

PRIORITERTE SATSINGER 2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

VEDTATT AV STYRET 2014-2016 

Styrke FoU-produksjonen 12 833           80                   10 467           7 605             7 605             

Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 12 075           8 401             11 438           24 150           24 150           

Internasjonalisering og EU 1 400             436                 1 564             2 000             2 000             

Kommersialisering, innovasjon og 

entreprenørskap 900                 44                   856                 900                 900                 

SUM VEDTATT 2014-2016 27 208          8 961             24 325          34 655          34 655          

FORSLAG ENDRING AV EKSISTERENDE SATSINGER 

2015-2017

Styrke FoU-produksjonen 2 200             2 200             2 200             

Internasjonalisering og EU 2 000             2 000             2 000             

SUM ENDRINGER 2015-2017 -                 -                 4 200             4 200             4 200             

SUM PRIORITERTE SATSINGER 2015-2017 27 208          8 961             28 525          38 855          38 855          

FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID
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satsingen i 2015. Begrunnelse for endring i tildeling til eksisterende prioriterte satsinger følger etter 

tabellen.  

 

 
Tabell 3 Oversikt prioriterte satsinger på området samfunnsrettet virksomhet og formidling 

 

Profilering og eksterne aktiviteter 

Det foreslås å styrke satsingen i 2016, i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. 

Økningen som foreslås fra 2016 er knyttet oppfølging av omdømmeundersøkelsen(e). Satsingen skal bl.a. 

benyttes til endrings- og forbedringstiltak på de områdene undersøkelsen avdekker svakheter.  

 

Identitet og internkommunikasjon 

Det foreslås en nedbygging av satsingen i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. 

Dette skyldes at satsingen på internkommunikasjon krever mindre ekstern bistand enn man hadde forestilt 

seg i utgangspunktet, og man i stor grad bruker intern arbeidskraft.   

 

7.4. Menneskelige og økonomiske ressurser 

Tabell 4 viser tildeling til de prioriterte satsingene på strategiområdet menneskelige og økonomiske 

ressurser for planperioden 2014-2016 slik de ble vedtatt i styremøte 4. desember 2013. Tabellen viser 

videre forslag til endringer i tildelingen til de prioriterte satsingene for planperioden. Kolonnen 

«Overføres til 2015» viser ubrukte midler fra 2013 samt prognose for ubrukte midler 2014, for hver av de 

prioriterte satsingene. Overførte midler sammen med tildeling 2015, gir den totale kostnadsrammen for 

satsingen i 2015. Begrunnelse for endring i tildeling til eksisterende prioriterte satsinger følger etter 

tabellen.  

 

PRIORITERTE SATSINGER 2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

VEDTATT AV STYRET 2014-2016 

Profilering og eksterne aktiviteter 2 900             -                 2 900             2 900             2 900             

Identitet og internkommunikasjon 1 700             508                 1 192             1 350             850                 

Nettavisen Khrono 2 900             -                 -                 -                 -                 

SUM VEDTATT 2014-2016 7 500             508                4 092             4 250             3 750             

FORSLAG ENDRING AV EKSISTERENDE SATSINGER 

2015-2017

Profilering og eksterne aktiviteter -150               4 850             4 850             

Identitet og internkommunikasjon -350               -350               -350               

SUM ENDRINGER 2015-2017 -                 -                 -500              4 500             4 500             

SUM PRIORITERTE SATSINGER 2015-2017 7 500             508                3 592             8 750             8 250             

SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET OG FORMIDLING
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Tabell 4 Oversikt prioriterte satsinger på området menneskelige og økonomiske ressurser 

 

Lederutvikling og utvikling av felles organisasjonskultur 

Det foreslås å styrke satsingen noe i planperioden i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-

2016. Økningen er i hovedsak knyttet utvikling av en felles identitet i en mangfoldig virksomhet. 

Satsingens formål er å svare på utfordringer som blir synliggjort gjennom Underveisanalysen av 

organisasjonen. I tillegg vil utløp av åremål for mange lederstillinger pr. 1.8.2015 med påfølgende nye 

ledere og team, kreve et økt fokus på lederutvikling og videre arbeid med en felles organisasjonskultur.  

 

Kompetanseutvikling og rekruttering 

Det foreslås å øke tildelingen til satsingen med 500 000 kroner i året i løpet av planperioden, i forhold til 

vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. Økningen omfatter i hovedsak oppfølging av 

handlingsplan for mangfold og likestilling.  

 

OU-programmet 

Det foreslås en noe mindre tildeling i 2015 i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. 

Det reduserte behovet for tildeling skyldes at programmet krever mindre bistand fra eksterne enn man 

hadde forestilt seg i utgangspunktet, og man i stor grad bruker intern arbeidskraft.   

 

  

PRIORITERTE SATSINGER 2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

VEDTATT AV STYRET 2014-2016 

Lederutvikling og utvikling av felles 

organisasjonskultur

2 200             -                 3 100             3 000             1 000             

Kompetanseutvikling og rekruttering 3 964             -                 4 052             4 100             4 100             

OU-programmet 2 300             800                 850                 -                 -                 

Digital personalforvaltning 432                 -                 1 337             1 337             1 337             

Digital Samhandling 4 500             108                 6 992             3 500             2 000             

Systemintegrasjon og web-utvikling 2 000             1 000             1 000             2 000             -                 

Digital arbeidsflyt (sak/arkivsystem) 3 145             -                 300                 150                 -                 

Økonomi- og virksomhetsstyring 2 200             1 230             2 270             1 000             -                 

Styrke og videreutvikle HMS, IS og beredskap 1 700             -                 500                 500                 -                 

Strategisk campusutvikling 32 100           -                 10 500           4 000             4 000             

SUM VEDTATT 2014-2016 54 541          3 138             30 901          19 587          12 437          

FORSLAG ENDRING AV EKSISTERENDE SATSINGER 

2015-2017

Lederutvikling og utvikling av felles 

organisasjonskultur 400                 500                 -                 

Kompetanseutvikling og rekruttering 500                 500                 550                 

OU-programmet -200               -                 -                 

Digital Samhandling -2 500            -2 200            -                 

Styrke og videreutvikle HMS, IS og beredskap 500                 300                 -                 

Strategisk campusutvikling 2 000             9 000             25 000           

SUM ENDRINGER 2015-2017 -                 -                 700                8 100             25 550          

SUM PRIORITERTE SATSINGER 2015-2017 54 541          3 138             31 601          27 687          37 987          

MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE RESSURSER



 

 

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus – side 19 

Digital Samhandling 

Det foreslås en nedbygging av satsingen i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. 

Dette skyldes at man har hatt mindre behov for innkjøp av IKT infrastruktur og samhandlingsløsninger 

enn man hadde forestilt seg i utgangspunktet. 

 

Styrke og videreutvikle HMS, IS og beredskap 

Det foreslås å øke tildelingen til satsingen med 500 000 kroner i året i løpet av planperioden, i forhold til 

vedtak om tildeling for planperioden 2014-2016. Økningen er nødvendig for å kunne gjennomføre 

informasjons- og kommunikasjonstiltak, opplæring, øvelser, kontrolltiltak og infrastrukturtiltak innenfor 

HMS, informasjonssikkerhet og beredskap.   

 

Strategisk campusutvikling 

Det foreslås å styrke satsingen i planperioden i forhold til vedtak om tildeling for planperioden 2014-

2016. Det er nødvendig med ytterligere midler for å kunne videreutvikle campusene ved HiOA til 

modere, fremtidsrettede læringssteder preget av gode konseptløsninger og en hensiktsmessig 

arealutnyttelse. I denne satsingen ligger også midler til ombygging av Pilestredet 42.  

 

8. PREMISSER FOR HIOAS RAMMETILDELING  

Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD) består av følgende elementer: 

 Fjorårets bevilgning 

 Nye studieplasser 

 Utdanningsinsentiver basert på studiepoengproduksjon og utveksling 

 Forskningsinsentiver  

 Pris- og lønnskompensasjon 

 Andre justeringer 

 

Premissene for tildelingen fra KD illustreres i Figur 2.  

 
Figur 2 KDs finansieringsmodell 
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Til grunn for prognose for insentivtildelingene fra KD i langtidsperioden 2015-2017, ligger det at 

høgskolen når sine mål på studiepoengproduksjon, studentutveksling, publiseringspoeng, midler fra NFR 

og EU, samt antall uteksaminerte doktorgradskandidater, jf. styrevedtak av 11. mars 2014. Med dette som 

utgangspunkt vises prognose for tildeling fra KD 2015-2017 i tabellen under. Her er det også synliggjort 

hvilke utslag dette vil utgjøre for insentivtildelingene om HiOA ikke møter sine mål, men opprettholder 

produksjonen på de nevnte elementene på nivå med resultatet i 2013. Tabell 5 viser prognose for tildeling 

fra KD 2015-2017.  

 

 
Tabell 5 Prognose KD tildeling 2015-2017 

 

9. DISPONERING AV RAMMENTILDELINGEN FRA KD  

Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enhetene, enn høgskolen har 

fått i tildeling fra KD. Avviket mellom tildeling fra KD og intern rammefordeling hadde ved utgangen av 

2013 akkumulert seg til 63,817 millioner kroner. Med videreføring uten endringer i den interne 

rammeberegningen, tilsier prognosen for planperioden at avviket ved utgangen av 2017 vil øke til 84,272 

millioner kroner. Tabell 6 på neste side viser denne utviklingen. 

 

HiOA Rammer 2015 - 2017
(beløp 2015-2017 er  i 2015-kroner)

Rammeprognose 2014 2015 2016 2017

Basistildeling 1 174 962 1 253 305 1 347 821 1 351 333

Endring nye studieplasser RNB 2009 378

Endring nye studieplasser 2011 21 249 8 390

Endring nye studieplasser RNB 2012 10 060 8 708 3 512

Engangstiltak Utstyr -3 000

Nye tiltak Styrking GLU 3 798

Styrking barnev. 2 455 2 536

Grunnbevilgning SVA 33 523

Sum nye tiltak 6 253 36 059 0 0

Lønns- og priskomp. 3,3 % 43 403 41 359

Sum basistildeling 1 253 305 1 347 821 1 351 333 1 351 333

Rekrutteringsstip 34 108 35 234 35 234 35 234

Nye rekrutteringsstipend 2 189 6 783 6 783 6 783

Sum basistildeling inkl.rekr.stip 1 289 602 1 389 838 1 393 350 1 393 350

Utdanninginsentivmidler 540 508 565 002 607 248 626 926

Forskningsinsentivmidler 12 834 19 411 45 987 61 530

Ramme 1 842 944 1 974 251 2 046 585 2 081 805

Utdanninginsentivmidler uten måloppnåelse 584 043 597 253

Forskningsinsentivmidler uten måloppnåelse 35 747 36 745

Differanse mellom framskrivning og måloppnåelse 33 446 54 458

Ramme uten måloppnåelse 1 842 944 1 974 251 2 013 139 2 027 347
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Tabell 6 Merdisponering 2012-2017 

 

Begrunnelsen fra styrenes side for å tildele mer midler enn faktisk tildelt fra KD, har vært å bidra til å øke 

høgskolens aktivitet, særlig med å øke kapasiteten på en del studietilbud og etablere nye studier spesielt 

på masternivå. Dette har vært økonomisk forsvarlig, både fordi økt aktivitet i neste omgang gir økt 

rammetildeling og fordi høgskolen har hatt betydelige beløp i ubrukte midler fra år til år, slik at et 

planlagt overforbruk likevel ikke ville føre til en netto overskridelse av disponible midler.  

 

Den akkumulerte merdisponeringen fra styrets side har ikke oversteget 4 % av den årlige 

rammetildelingen fra KD, og vurderingen har hele tiden vært at det vil være forholdsvis enkelt å bygge 

ned denne merdisponeringen i løpet av en treårs periode når det viser seg ønskelig.  

 

Forslaget for 2015 og prognosene for 2016-2017 viser at denne merdisponeringen øker nominelt fra år til 

år. Samtidig jobber alle fakulteter/sentre nå aktivt med planer for å øke aktiviteten på FoU-området for å 

nå de målene som er satt for dette området jf. styrevedtak av 11. mars 2014. Dette vil høyst sannsynlig 

medføre at fakultetene/sentrene vil redusere sine ubrukte midler. Da kan man i løpet av noen få år komme 

i den situasjonen at det samlet ikke er tilstrekkelig med ubrukte midler på enhetene til å dekke opp for 

merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen totalt går med overskridelse. Det bør derfor legges en plan 

for nedbygging av merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen ikke kommer i en slik situasjon. 

 

Det er i prinsippet to alternative måter å bygge ned denne merdisponeringen på: 

a) Redusere årlige tildeling fra styret 

b) Inndra ubrukte midler 

 

Etter diskusjoner i ledermøter, har man kommet fram til at merdisponeringen bør bygges ned i løpet av 

perioden 2015-2017 ved å redusere den årlige tildelingen fra styret. Det vil bety at det må gjøres kutt i 

den beregnede rammefordelingen som framkommer dersom alle rammer kun videreføres med de 

justeringer som framkommer av høgskolens finansieringsmodell. 

 

Både av beregningstekniske grunner og av hensyn til å opprettholde effekten av insentivordningene, 

foreslås det at et rammekutt beregnes av basismidlene. Det foreslås at styret vedtar å bygge ned 

merdisponeringer i løpet av planperioden gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, økt 

med ytterligere 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017. Rammekuttet beregnes for alle fakulteter/enheter 

unntatt SVA, Infrastruktur, Styre/rektorat og Strategi. Begrunnelsen for dette er at de store 

kostnadsøkningene på Infrastruktur i årene framover heller tilsier at det må overføres mer midler til denne 

enheten.  

 

  

Merdisponering vedtatt av styret 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Regnskap Regnskap Budsjett Forslag Prognose Prognose

Tildeling fra KD 1 594 486 1 745 118         1 842 944        1 974 251 2 046 585 2 081 805

Bevilget av styret 1 603 949 1 743 715         1 851 794 1 976 051 2 051 167 2 087 029

Avvik styret -9 463 1 403 -8 850 -1 800 -4 582 -5 223

Akkumulert styret IB 2012 -55 756 -65 220 -63 817 -72 667 -74 467 -79 049 -84 272
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10. FORDELING AV HIOAS RAMME 

HiOAs interne fordelingsmodell ble vedtatt i styremøte 10. november 2011, jf. styresak 126/20111. 

Denne illustreres i Figur 3: 

 

 
Figur 3 HiOAs fordelingsmodell 

 

Forlag til rammefordeling er, som for prognose for tildeling fra KD, basert på at høgskolens når sine mål 

for studiepoengproduksjon, studentutveksling, publiseringspoeng, midler fra NFR og EU og antall 

uteksaminerte doktorgradskandidater i planperioden. Økning i utdanningsinsentivmidlene er fordelt på 

enhetene etter resultater 2013, mens økning i forskningsinsentivmidler ikke er fordelt på enheter. 

Fordelingen av forskningsinsentivmidlene er svært vanskelig å forutse, og økning i forsknings-

insentivmidlene er derfor holdt utenfor fordelingen til enhetene. I forslag for rammefordeling er 

rammekutt på basismidlene i planperioden inkludert, se avsnitt om disponering av side 20. Tabell 7 på 

neste side, viser prognose for høgskolens rammefordeling 2015-2017. Her er det også synliggjort hvilke 

utslag det vil utgjøre om høgskolen ikke møter sine mål på elementene som inngår i insentivtildelingen, 

men opprettholder produksjonen på nivå med resultatet i 2013.  
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Tabell 7 Prognose rammefordeling HiOA 2015-2017 
 

10.1. Utvikling av infrastruktur 

Det vil være store kostnadsøkninger på Infrastruktur i årene framover. Denne økningen skyldes i 

hovedsak økte husleiekostnader og påfølgende driftskostnader (strøm, renhold etc.) som følge av inngåtte 

leiekontrakter av Stensberggata 26-28 og Pilestredet 42. I tillegg finansieres den prioriterte satsingen 

Strategisk campusutvikling av infrastruktur. Selv om høgskolen i samme periode flytter fra andre bygg, 

vil infrastrukturkostnadene øke fra nesten 480 millioner kroner i 2014 til 535 millioner i 2017. 

Kostnadene i 2017 inkluderer ombygging av Pilestredet 42, som er anslått til 19 millioner kroner. Det vil 

i tillegg gjennomføres et omfattende takskifte i regi av KLP i løpet av de neste årene. Det er så langt ikke 

avklart hvilket kostnadsomfang dette vil ha for høgskolen, og kostnader knyttet til dette er ikke inkludert i 

oversikten. Utviklingen i infrastrukturkostnadene i planperioden, illustreres i Figur 4.  

 

 
Figur 4 Utvikling infrastruktur 2014-2017 

Rammefordeling 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Rammetildeing fra KD 1 842 944 1 974 251 2 046 585 2 081 805 2 013 139 2 027 347

Fak HF 370 335 385 689 398 395 404 947 390 707 395 398

Fak LUI 302 127 312 141 323 581 328 648 316 933 320 440

Fak SAM 193 293 203 989 209 579 210 822 207 665 207 963

Fak TKD 188 558 191 200 198 480 200 614 194 287 195 472

SPS 23 628 23 027 21 954 21 859 21 954 21 859

SVA 33 499 47 386 47 386 47 386 47 386

FA 232 226 239 392 239 243 238 047 239 243 238 047

Felles 52 890 54 418 54 355 54 084 54 355 54 084

Infrastruktur 439 156 455 834 455 974 455 974 455 974 455 974

Styre/rektorat 4 774 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932

Strategi 3,0 % 55 516 59 228 61 398 62 454 60 394 60 820

Fordeling 1 862 503 1 963 348 2 015 278 2 029 768 1 993 831 2 002 375

Ufordelt til stip - avsatt på strategi -10 709 -10 206 -5 175 -4 025 -5 175 -4 025

Bundet forskningsinsentivmidler 13 469 29 012 3 229 4 227

Disponert 1 851 794 1 953 142 2 023 572 2 054 755 1 991 885 2 002 577

Udisponert -8 850 21 109 23 013 27 051 21 254 24 770

Akkumulert merdisponering styret -63 817 -72 666 -51 558 -28 545 -1 494 -30 303 -5 533

(2013-nivå)
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Som Figur 4 viser, vil det i løpet av planperioden være nødvendig å ta grep for å dekke kostnadsøkningen 

på infrastruktur. Det foreslås at det arbeides med å løse underdekningen på infrastruktur fram til 

styremøte om langtidsplan- og langtidsbudsjett i desember 2014, slik at evt. rammekutt kan foretatt før 

endelig rammefordeling vedtas.  

 

10.2. Finansering av prioriterte satsinger 

En stor del av de prioriterte satsingene foreslås finansiert av sentrale strategimidler, jf. vedlegg 3. Tabell 8 

viser en oppsummering av hvor stor andel av de prioriterte satsingene som finansieres av de sentrale 

strategimidlene.  

 

 
Tabell 8 Oversikt prioriterte satsinger 

 

Utviklingen i de sentrale strategimidlene vises i Tabell 9. Som tabellen viser, vil de sentrale 

strategimidlene kunne finansiere de prioriterte satsingene som er foreslått finansiert av de sentrale 

strategimidlene. 

 

 
Tabell 9 Utvikling sentrale strategimidler 2014-2017 

 

  

2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

Utdanning 14 625           6 227             21 163           21 670           12 050           

Forskning og utviklingsarbeid 27 208           8 961             28 525           38 855           38 855           

Samfunnsrettet virksomhet og formidling 7 500             508                 3 592             8 750             8 250             

Menneskelige og økonomiske ressurser 54 541           3 138             31 601           27 687           37 987           

Sum prioriterte satsinger 103 874        18 834          84 881          96 962          97 142          

Sum prioriterte satinger som finansieres av 

strategimidler 67 790          16 584          58 242          72 825          56 905          

PRIORITERTE SATSINGER 

2014 Overføres 2015 2016 2017

(tall i tusen) til 2015 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen)

Basistildeling 55 228 59 228 61 355 62 225

Rekrutteringsstipend, tildelt per 2012 288

Sum tildeling 55 516 59 228 61 355 62 225

Utdanning 16 150 3 977 21 163 21 670 12 050

Forskning og utviklingsarbeid 30 290 8 961 28 525 38 855 38 855

Samfunnsrettet virksomhet og formidling 5 200 508 342 5 500 5 000

Menneskelige og økonomiske ressurser 16 150 3 138 8 212 6 800 1 000

Sum kostnader 67 790 16 584 58 242 72 825 56 905

RESULTAT -12 274 -16 584 986 -11 470 5 320

Avsatte midler (Inngående balanse) 33 624 9 767 10 753 -717 

Avsatte midler (Utgående balanse) 21 350 -16 584 10 753 -717 4 603

SENTRALE STRATEGIMIDLER
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Vedlegg:  

1. Status for HiOAs universitetssatsing 

2. Strategiske midler til HiOA/NAV enheten 

3. Beskrivelse av prioriterte satsinger  

 


