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Bekymringsmelding fra tverrfaglig arbeidsgruppe ved studiested
Kjeller, OsloMet. – Vi ønsker å snu en negativ utvikling og bidra til et
levende, innovativt undervisnings- og forskningsmiljø ved studiested
Kjeller.
Fagmiljøene representert ved studiested Kjeller har gått sammen for å danne en arbeidsgruppe for
å sette søkelys på en etter hvert vanskelig og hemmende situasjon for studiestedet.
Oppsummert:
- I tildelingsbrevet fra departementet for 2018: Krav om planer for campusutvikling.
OsloMet sitt svar: Styrking av Campus Pilestredet + nye satellitter i bydeler. Campus
Kjeller er ikke nevnt. Dette kan ikke forstås på noen annen måte enn at utviklingen ikke
skal skje på Kjeller. Dette er vi svært skuffet over.
-

Da intensjonsavtalen ble undertegnet og fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i
Oslo var et faktum i 2011, startet en utvikling som svært gradvis har utarmet fagmiljøene på
Kjeller i tur og orden. Dette pågår fortsatt og det er ingen synlige tegn til endring.

-

Dette har skjedd stikk i strid med alle intensjoner og avtaler og tilsynelatende uten noen
bekymring fra dekaner, rektorat eller styre.

-

Arbeidsgruppa ønsker med dette å sette søkelys på situasjonen og informere styret om det
avtalebruddet som faktisk er skjedd. Ikke som en enkelt episode, men som et systematisk
hendelsesforløp der ansatte på alle nivåer; administrative og faglige, studieprogrammer og
studenter samt ulike tjenester og velfungerende systemer er lagt ned eller flyttet fra Kjeller til
Pilestredet.
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-

På tross av disse negative trendene ved studiestedet, kan vi skilte med mange gode resultater i
ulike evalueringer som kandidatundersøkelsene, studiebarometeret og de interne evalueringene
ved OsloMet.

-

Fagmiljøene er bekymret for at vi står ved et uønsket veiskille nå. Vi er kommet til et punkt med
kritisk masse av studenter og ansatte som gjør at mye kan rakne på kort tid dersom utviklingen
ikke snur.

-

Regionen som studiested Kjeller ligger sentralt plassert i, er i vekst på alle måter. Da virker det
også unaturlig å desentralisere høyere utdanning vekk fra regionen.

-

Leieavtalen med Hemfosa er nå reforhandlet og OsloMet kommer godt ut av det med reduserte
leiekostnader i millionklassen. Disse pengene bør komme Kjeller-miljøet til gode, og kan gjøre en
viktig forskjell i forhold til å styrke aktivitet som er på Kjeller i dag, og etablere ny.

Liste over konkrete tilfeller / endringer fra 2010 og frem til i dag:
- Administrative funksjoner og ansatte er flyttet fra Kjeller.
-

Studieprogrammer som skal flyttes eller er flyttet:
o Fra 1.8 2019 overføres studiet «Videreutdanning i psykisk helsearbeid» til Pilestredet. Det
utgjør 15 heltidsekvivalenter for studenter samt 1,25 undervisningsstilling.
o BA Samfunnsernæring legges ned fra høsten 2019. Studenter (måltall på 30) og stab vil
etter hvert forsvinne.
o Helsesykepleier og jordmorutdanningen er på papiret på Kjeller, men i praksis skjer mye i
Pilestredet. Miljøet opplever store utfordringer med å være delt mellom Kjeller og
Pilestredet.
o Master og Phd i Atferdsvitenskap med personale ble fyttet rett etter fusjonen.
o Ca 2012/13: BC Atferdsvitenskap med undervisningsstab flyttet til Pilestredet.
Undervisningen skulle foregått på Kjeller.
o Hus- og Kostøkonom – programmet ble flyttet. Se neste kulepunkt.
o Studieprogrammet Bachelor i Facility Management (FM) ble overført fra Fakultet for
helsefag til Handelshøyskolen ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) den 1. august
2015. Forløperne til FM er Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i
kostøkonomi, ernæring og ledelse, med tilhold på Kjeller siden 2003.
I etterkant av denne overføringen har FM gradvis ebbet ut. Det blir ikke studenter med
profilen FM blant 2018-kullet ved Handelshøyskolen. Prodekan ved SAM besluttet den
1. februar i år at profilen ikke skal tilbys kull 2018 på Bachelor i økonomi og
administrasjon. Begrunnelsen er den svært lave rekrutteringen av studenter til denne
fordypningsretningen blant de to foregående kullene.
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De siste årene viser at det eksisterer en «mismatch» mellom høy inntakskvalitet til
Bachelor i økonomi og administrasjon ved OsloMet og interesse for fagområdet blant
studentene på Bachelor i økonomi og administrasjon ved OsloMet. Prosesser og arbeid er
nå igangsatt ved Handelshøyskolen for å avklare veien videre for denne lederutdanningen
som har eksistert i Norge siden 1955, som det kun finnes en av og representerer med det
et nasjonalt ansvar.
-

Hustrykkeriet er lagt ned.

-

Antall ansatte er redusert fra; 338 i 2010 til; 217 i 2018

-

Vi har ikke klart å finne en oversikt over endring i reelle studenter ved Kjeller. Mye tyder på at
studenter som følger undervisning begge steder, telles på Kjeller. Dette blir feil.

-

Det meste av lederfunksjoner mellom studieledelse og rektor er flyttet fra Kjeller til Pilestredet.

-

Grundt-utvalget la i 2015 frem en rapport for å synliggjøre potensialet ved studiestedet basert på
faglige mulighetsrom. Dette arbeidet og denne rapporten er aldri blitt løftet frem eller brukt til
strategisk utvikling på noe som helst vis av verken dekaner, rektor eller styre.

-

Nedlagt / redusert veiledningstjeneste / rådgivning

-

Mangelfull dekning ved BIT Kjeller (kompetanse og tilgjengelighet)

-

«Åpen dag» ikke lenger en aktivitet ved studiested Kjeller.

-

Foreningsdagen for studenter arrangeres kun i Pilestredet. Studentene skal busses inn istedenfor å
arrangere noe på Kjeller.

Andre momenter som bør nevnes:
-

Rektors framlegg om å satse på helseteknologi på Kjeller. (sjekk Jon S sin sak i Khrono
24.10.2018. Dette ville ha vært et faglig-strategisk grep for ¨styrke helseteknologi ved OsloMet
og Campus Kjeller + og styrke samarbeidet med andre institutter rundt oss på Kjeller.
https://khrono.no/campus-campus-lillestrom-romerike/folg-rice-sitt-framlegg-sats-pa-helseteknologi-pa-kjeller/243331

-

Det er fortsatt ikke utredet eller avgjort hva en (evt) videreføring av Campus Kjeller skal ha av
faglig aktivitet og innhold. (Khrono 16.06.2018)
https://khrono.no/kjeller-lillestrom-hioa/ordforer-det-er-skikkelig-bakstreversk-a-bli-pa-kjeller/226436
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Etter å ha kartlagt nåsituasjonen ved studiested Kjeller, ønsker den selvoppnevnte arbeidsgruppa
å legge frem noen forslag til tiltak for styret ved OsloMet.

På kort sikt:
-

Stoppe «lekkasjene». Ledelse på flere nivåer må bli bevisste all aktivitet som er flyttet fra Kjeller
eller lagt ned siden fusjonen i 2011

-

Starte en dialog med fagmiljøene på Kjeller. Beslutte hva man skal satse på av fagområder og
sette i gang aktivitet.

-

La flere møter bli lagt til Kjeller. I dag er busstidene bedre tilpasset møter på Kjeller.
3 timers møter på Kjeller og 1,5 timers møter i Pilestredet.
o Se på skyttelbuss-tidene igjen eller i det minste ta mer hensyn til disse i forhold til møter.
o En liten regneøvelse: forsiktig estimat på 4 ansatte fra Kjeller er med på alle avganger
med skyttelbussen i gjennomsnitt. Med 30 min reisetid blir dette til sammen 2700 timer /
år. Dette er tid vi burde dele bedre mellom Kjeller og Pilestredet siden
«produksjonstiden» på Kjeller blir rammet.

-

Likeverdighet. Med dette menes ikke at alt skal være likt i Pilestredet og på Kjeller, men at
fagmiljøene har like muligheter til å utvikle seg. Noen løsninger vil fungere godt i Pilestredet,
men ikke på Kjeller og omvendt. Man må tørre å lytte til ønsker, behov og gode ideer.

-

(Dette tiltaket har adresse til kommunen) Logistikk for studenter og ansatte: Bussene stopper i
dag ca 500 meter fra campus. Veien fra busstopp til hovedinngang er ikke tilrettelagt for gående
og til dels farlig, spesielt på vinterføre da det ikke er plass til gående og biler som møtes. Veien
opp til Kunnskapsveien er også i svært dårlig stand. Den er lite innbydende og trafikkfarlig.
o 1.tiltak: utbedring av vei bedre vinterbrøyring
o 2.tiltak: bygge fortau mellom busstopp og campus
o 3.tiltak: få bussene til å kjøre opp til campus

-

Oppleve fellesskap på Kjeller på tvers av institutter og fakulteter.
o Aktivitet må synliggjøres og anerkjennes.
o YFL har ikke fått besøk av ny dekan siden oppstart i august 2018.
o Finne måter å markedsføre studier og kvaliteter ved Kjeller som fungerer. At «åpen dag»
ikke lenger skal foregå på Kjeller, eller at aktiviteten ikke erstattes med noe annet, er et
tydelig tegn på at man ikke «klarer» å trekke frem kvaliteter her.
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På lengre sikt:
-

Stedlig ledelse / administrasjon som får base på Kjeller. En ledelse som løser problemer / behov.
Fasiliterer aktiviteter og faglig utvikling på Kjeller. For eksempel som på NTNU Gjøvik der
stedlig ledelse er representert med viserektor.

-

En av fakultetsledelsene bør ha tilhold på Kjeller.

-

Fraflytting må snus til det motsatte. Kjeller trenger flere studenter og ansatte for å kunne
opprettholde og utvikle gode tjenester, et interessant faglig og sosialt miljø, samt god
undervisning og forskning.

-

Sikre at alle tre sykluser i utdanningsløpet også er representert på Kjeller.

-

Styrke innovasjonsbiten på Kjeller. Det burde være lettere å gjennomføre tverrfaglige prosjekter
på en mindre campus der miljøene er tettere på hverandre. Dette har et positivt potensial for hele
OsloMet.

-

Kultur og fellesskap på Kjeller.
o Attraktivitet. Cafe, faglig forskning, miljø som lever og utvikler seg.

Vi gjør oppmerksom på at saken også er belyst i 4.mars-utgaven av Forskerforum
https://web.retrieverinfo.com/go/?p=443020&x=e6cb2de342bab2562af5452b8616bb2c&sa=2021137&d=02020820190305f3
65c6a7c676ef8aafb68aa6436c8a55&a=44741&s=20208

Med vennlig hilsen
Gunnar H.Gundersen – Professor, Instituttleder Produktdesign PD/TKD
Torgrim Eggen – Universitetslektor, Studieleder MA Produktdesign PD/TKD
Mona Elisabeth Meyer – Førstelektor SHA/HV
Jon Ingar Holtet – Universitetslektor AY LUI, Verneombud
Klaus Jøran Tollan – Seksjonssjef UB Kjeller
Gro Røkholt – Førstelektor SHA/HV
Anne-Cathrine Wolden – Universitetslektor AY/LUI
Eldbjørg Marie Schön – Førstelektor AY/LUI, Leder i Forskerforbundet v/OsloMet
Dag Willy Tallaksen – Førstelektor SHA/HV
Kristin Halvorsen – Førsteamanuensis SHA/HV
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