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Møtebok 3/14 

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus  

Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 – 14.05,  Pilestredet 46, møterom 301 

Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson, Tone Torgrimsby, Morten Reksten, 

Øystein Fimland, Therese Eia Lerøen, Agneta Bladh, 

Ståle Grøtte møtte for Gunnar Melgaard, Kari Pahle, Vidar Sannerhaugen, 

Gunnar Melgaard hadde meldt forfall. 

Fra rektoratet: Olgunn Ransedokken 

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor 

Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg 

Seminar 

Før styremøtet var det styreseminar om arbeidet med underveisevalueringen ved HiOA. Deltakere på 

seminaret var styret, prosjektleder fra NIFU og referansegruppa for arbeidet med underveis-

evalueringen ved HiOA. Rapport fra arbeidets fase 1 ble presentert og kommentert. Forslag og planer 

for det videre arbeidet i fase 2 ble deretter diskutert, jf styrets vedtakssak S-14/2014. 

Styremøte 

Dagsorden:  

Vedtakssaker  

S-sak  14/2014 Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering – 

områder for mer dyptgående evaluering i fase 2 (Jnr. 13/4726) 

S-sak  15/2014 Evaluering av Khrono – Uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr. 12/1458) 

S-sak  16/2014 Godkjenning av etablering av  masterstudium i jordmorfag – Fakultet for helsefag (Jnr. 

13/4650) 

S-sak  17/2014 Meldinger til styret 

  

Konstituering  

Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden. 



S-sak 14/2014 Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, 

områder for mer dyptgående evaluering i fase 2 (Jnr. 13/4726)  

Punkter som kommer som utdyping og/eller i tillegg til vedtaket (Kap 9 i NIFUs delrapport 1). 

Kapittel 9 i NIFUs delrapport 1 omfatter følgende punkter: 

 9.2      Faglig organisering  

 9.2.1.  Fakultet for helsefag 

 9.2.2.  Studieprogrammer – alle fakulteter 

 9.2.3   Faglig organisering og Strategi 2020 

 9.3      Styringslinjer og beslutningsstruktur  

 Enhetlig vs todelt ledelse 

 9.4      Oppgavefordeling og rolleforståelse  

 Administrativ støtte til instituttene 

 Rollefordeling mellom nivåene 

 9.5      Hvordan realisere universitetsambisjonen 

 9.6      Risikovurdering og kost/nytteanalyse av tiltakspunktene 

Punkter som kommer som utdyping og/eller i tillegg til dette: 

 Høgskolen har høye mål som ikke nås. Det er behov for å se om dette skyldes uklarhet i strukturen, om 
det er kulturelt betinget eller om det skyldes at vedtatte tiltak ikke gjennomføres. 

 Det er behov for å få mer kunnskap om hva som kjennetegner god ledelse i en akademisk institusjon, for 
å møte samfunnsoppdraget og nå de målene som styret setter. I dette ligger også en nærmere utdyping 
av relasjonelle aspekter. 

 I vurderingen av enhetlig vs todelt ledelse, er det behov for en konkretisering om hvordan dette er gjort 
andre steder. Enhetlig ledelse må føre til konkrete endringer, slik at konsekvensene ved de ulike 
alternativene må beskrives godt. 

 Høgskolen er i dag organisert i 4 formelle nivå. Institusjon, fakultet, institutt og studielederområde. Å få 
det operative til å samspille med det strategiske er viktig. Det er derfor behov for å gå mer inn i den 
strategiske vs operative rollen for disse nivåene, og rollefordelingen mellom disse. I dette ligger også en 
vurdering av fordeling av ansvar og myndighet, for å sikre handlekraft på riktig nivå i organisasjonen. 

 Det er behov for å se på samspillet mellom fag og administrasjon og hva som skal til for å styrke dette. 
Både vertikalt og horisontalt i institusjonen. 

 Høgskolen må ha en profesjonell administrasjon, som støtter kjernevirksomheten på en god måte. 
Instituttenes situasjon og deres behov for støtte og tilrettelegging må vies ekstra oppmerksomhet, og må 
ses i sammenheng med fakultetenes interne organisering og oppgavefordeling. 

To-campusproblematikken ivaretas gjennom det strategiske campusutviklingsprosjektet og utredes 

ikke særskilt videre her. Studentperspektivet ivaretas gjennom det videre arbeidet i fase 2. Det bes om 

at det i den videre prosessen legges inn en risikovurdering av arbeidsmiljøet til de mange ansatte som 

vil bli berørt av omstillingsprosessene, jf. punkt 9.6 i delrapport 1. 

Styret gjorde vedtak i samsvar med tilrådingen, med ett tillegg som foreslått: 

Vedtak:  

S tyret beslutter å følge NIFUs forslag til HiOAs styre om arbeid i fase 2,  jf. kapittel 9 i NIFUs rapport 

«HiOA underveis mot strategiske mål?», med de innspill og presiseringer som framkom ved styrets 

diskusjon og behandling av saken.  

S-sak 15/2014 Evaluering av Khrono – Uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr. 12/1458)  

   



Styret har allerede besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av Khrono etter to års drift. Det er 

reist spørsmål ved om evalueringen bør komme nå, eller om den bør vente til to års drift er 

gjennomført våren 2015. Det vil innebære at midler til prosjektet må bevilges for ytterligere ett år. 

Ulempen ved utsettelse er fortsatt midlertidighet i stillingene for avisens medarbeidere, noe avisens 

styre har vært opptatt av.  

Styret samlet seg om at evaluering gjerne kunne komme nå, siden det allerede er vunnet nye 

erfaringer med avisen i året som er gått siden oppstarten. 

Anton Havnes fremmet forslag om å utvide mandatet med et nytt underpunkt iii under punkt 3 i 

forslaget til vedtak, om å se på avisens formålsparagraf og om denne burde utvides til å ha et bredere 

perspektiv på sektoren, og ikke bare et smalt institusjonsfokus på HiOA.  

Høgskoledirektøren trakk sitt forslag til vedtak, til fordel for forslaget med Havnes´ tillegg. Det var 

enighet i styret om å ta dette inn som et tillegg til vedtaket.  

Etter spørsmål til kostnadsrammen, fremmet Vidar Sannerhaugen forslag om å heve beløpsgrensen 

fra kr 200 000,- til kr 300 000,- (pkt. 4.). Administrasjonen fikk så ta ansvaret for å holde arbeidet 

innenfor denne kostnadsrammen. Styret sluttet seg også til dette forslaget. 

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med den endrede tilrådingen:  

Vedtak:  

1. 1.  I samsvar med styrevedtak i S-sak 3/2012 beslutter styret å gjennomføre en evaluering av ordningen med 
uavhengig nettavis ved HiOA.  

2. 2.  Evalueringen gjennomføres av en ekstern evaluator.  
3. 3.  Styret fastsetter følgende mandat for evalueringen:   

Ekstern evaluator skal:   

i.    Vurdere i hvilken grad, og på hvilken måte, Khrono oppfyller formålsparagrafen  

ii.    Analysere hvordan Khrono oppfattes i de ulike målgruppene  

iii.   Vurdere om Khronos formålsparagraf bør reformuleres for å utvides til å ha et bredere perspektiv 

på UH-sektoren.  

iv.  På bakgrunn av undersøkelser og analyser levere en rapport som skal gi grunnlag for 

høgskolestyrets evaluering av prøveprosjektet med uavhengig nettavis ved HiOA, og dermed som 

vurderingsgrunnlag for om ordningen skal gjøres permanent.  

v.   Oppdraget gjennomføres i perioden juli-september 2014  

4.  Kostnader for evalueringen er begrenset oppad til kr 300 000,- inkl. mva.  

5.  Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av styreleder Kari Toverud Jensen, Arne Krumsvik, en 

representant utnevnt av de tillitsvalgte, en representant utnevnt av studentene, en representant fra 

Avd. økonomi (for bistand til anbudsprosessen) samt en representant fra Avd. SK (sekretær). 

Arbeidsutvalgets oppgave er utvelgelse av ekstern evaluator og saksforberedelse til styrebehandling.  



S-sak  16/2014  Godkjenning av etablering av masterstudium i jordmorfag, Fakultet for helsefag 

(Jnr. 13/4650)  

Studiedirektøren orienterte om saken: Behovet for dette tilbudet synes stort. Fakultetet omprioriterer 

innenfor egne rammer for å realisere tilbud på masternivå med 40 studieplasser, bl.a. ved omgjøring 

av studieplasser fra den 2-årige videreutdanningen som dette er i dag. 

Styrets gjorde enstemmige vedtak i samsvar med tilrådingen: 

Vedtak:  

1. Styret godkjenner etablering av masterstudium i jordmorfag (120 studiepoeng).  

2. Dagens videreutdanning i jordmorfag nedlegges. Det siste studentkullet som fikk opptak til 

videreutdanningen, startet våren 2014.  

3. Styret fastsetter følgende overgangsordning for studenter tatt opp på dagens videreutdanning i 

jordmorfag:  

            a) Studenter som er tatt opp på videreutdanning i jordmorfag kan fram til 1. januar 2018 tildeles 

vitnemål for videreutdanning i jordmorfag.  

            b) For tildeling av vitnemål for videreutdanning i jordmorfag må alle eksamener som 

skal           framgå på vitnemålet være bestått og søknad om tildeling av vitnemål være 

poststemplet                 eller mottatt ved Fakultet for helsefag senest 31. desember 2017.  

4. Det forutsettes at masterstudiet finansieres ved omgjøring av studieplasser fra videreutdanningen, 

og at eventuelle andre kostnader dekkes innenfor fakultetets ramme.  

5. Rektor gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer.  

S-sak 17/2014         Meldinger til styret:  

Referatsaker:  

a) Møtebok fra styremøtet 11. mars 2014 

b) Rapport og planer 2013-2014 – Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 

    (Til styrets medlemmer) 

c) Møtebok fra sentralt IDF-møte 25. februar og 6. mars 2014 

d) Møtebok fra møter i fakultetsstyrene:  Fak. HF 25. mars og Fak. TKD 17. mars 2014 

Orienteringssaker:  

e)  Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 28. april - Orientering  og utdeling i møtet 



f)  Fornyelse av studieadministrasjonen – Orientering i møtet 

g) Søkertall fra Samordna opptak – Orientering og utdeling av oversikt i møtet 

h) Rapport fra skikkethetsansvarlig ved HiOA om arbeidet med skikkethetsvurdering 

i) Orientering om studentdemokratiet i HiOA 

j) Andre meldinger 

   

Til pkt. f)   Fornyelse av studieadministrasjonen  

Studiedirektøren orienterte om arbeidet med fornyelse av studieadministrasjonen. I rapporten som er 

lagt fram er det bl.a. søkelys på samspill og relasjoner mellom fellesadministrasjonen og fakultetene 

på det studieadministrative området. Videre er det forslag om å rydde bedre plass til 

utviklingsoppgaver, og ikke bare på drift. Digitalisering av en del oppgaver og områder må også 

prioriteres høyere. Det er lagt fram konkrete forslag til omorganisering, bl.a. av  Avdeling for studier, 

utdanningskvalitet og internasjonalisering(Avd. STU) i Fellesadministrasjonen. Forslagene er nå på 

høring med frist 20. mai. 

Det var spørsmål fra styremedlemmer til hvorfor denne saken fremmes nå, uten å synkroniseres mer 

inn mot arbeidet med underveisevalueringen. Tjenestemannsorganisasjonene har også reist dette 

spørsmålet. 

Høgskoledirektøren viste til at man nå får avvente høringen, og så konkludere om det skal legges opp 

til behandling av saken i styret i juni- eller septembermøtet. NIFU har for øvrig fått alle dokumenter fra 

denne prosessen, parallelt med dokumenter til arbeidet med underveisevalueringen. 

Til pkt. g)  Søkertall fra Samordna opptak  

Det ble lagt fram notat med ferske søkertall i styremøtet. Søkningen til HiOA er god med en oppgang i 

totalt antall søknader på 6,8 %, og en økning i antall førstegangsvelgere på 10,5 %. De nye studiene 

ved HiOA er også etterspurt og treffer dermed godt blant de studiesøkende. 

Til pkt. h)   Rapport fra skikkethetsansvarlig  ved HiOA om arbeidet med skikkethetsvurdering   

HiOAs skikkethetsansvarlige Kari Kildahl orienterte styret om skikkethetsarbeidet ved HiOA. Rapport 

til styret er lagt fram for første gang i år. Det er ikke lagt fram noen sak til nemndsbehandling hittil i 

oppnevningsperioden (2011-2014). Tilnærmingen i skikkethetssaker er ellers å kunne veilede 

studentene ut av studiet, før nemndbehandling blir aktuelt, om det lar seg gjøre. 

Det oppleves å være store behov på dette området, inkludert for mer samhandling med fagpersonalet i 

utdanningene, men informasjonsarbeid er tidkrevende, på bekostning av andre oppgaver. Utvidet 

veiledning og oppfølging er viktige tiltak på området, med dette tar også svært mye tid. 



Det er nylig tatt initiativ til organisering av de skikkehetsansvarlige på nasjonalt nivå, der Kildahl deltar 

i arbeidsutvalget. En av utfordringene i arbeidet for institusjonene er at det ikke finnes et nasjonalt 

register over de som er veiledet ut av studiene grunnet skikkethet. 

Til pkt. i)  Orientering om studentdemokratiet ved HiOA  

Leder i Studentparlamentet, Eline Stølan, orienterte styret om studentdemokratiet ved HiOA og 

hvordan dette er bygget opp. Hun la vekt på at det er et stort potensial i HiOAs studentmasse for å 

kunne få til et variert og levende studentdemokrati. Det er også et klart ønske om å få til økning i 

studentaktivitetene ved HiOA. Utfordringene ligger i rekruttering til verv og oppgaver, kompetanse-

bygging og opplæring og å få til en bedre struktur rundt oppfølging av de tillitsvalgte i verv. 

   

Oslo 27. mai 2014 

Kari Toverud Jensen  

rektor                                                                                     

Ann Elisabeth Wedø 

høgskoledirektør 


