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S-sak 38/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Organisatoriske endringer ved Institutt for historiske studier ved Det
humanistiske fakultet

Tilråding:
1. Styret tar saken til etterretning og beslutter følgende:
- Institutt for historiske studier nedlegges 31.10.2019
2. Alternativ I - styret vedtar at:
- Fra 1.11.2019 opprettes «Nye Institutt for historiske studier» i samsvar med
beskrivelsene i saksframlegget som et institutt ved Det humanistiske fakultet.
- Stilling som instituttleder utlyses snarest og fortrinnsvis til 31.7.2025
- Fra 1.11.2019 opprettes det et eget senter på nivå 3 ved Det humanistiske
fakultet i samsvar med beskrivelsene i saksframlegget – forskningsgruppen
Fate of Nations utgjør kjernen i senteret
- Dekan ved Det humanistiske fakultet oppnevner leder for senteret. Leders
funksjonstid er til 31.7.2021. For lederperioden 1.8.2021 til 31.7.2025 avgjør
dekan ved Det humanistiske fakultet om ledelse ved senteret fortsatt utøves som
funksjon, eller om det utlyses fireårig åremålsstilling som leder.
- Styrets vedtak iverksettes med virkning fra dagens dato, og ellers så raskt som
praktisk mulig.
3. Alternativ II – styret vedtar at:
- Fra 1.11.2019 opprettes «Nye Institutt for historiske studier» i samsvar med
beskrivelsene i saksframlegget som et institutt ved Det humanistiske fakultet.
- Fra 1.11.2019 opprettes det ytterlig et institutt med utgangspunkt i tidligere
IHS ved Det humanistiske fakultet. Forskningsgruppen Fate of Nations skal
utgjøre kjerne i instituttet, det vises for øvrig til beskrivelsene i saksframlegget.
- Stillingene som instituttledere utlyses snarest og fortrinnsvis til 31.7.2025
- Styrets vedtak iverksettes med virkning fra dagens dato, og ellers så raskt som
praktisk mulig.
4. Hvis alternativ I vedtas ber styret Det humanistiske fakultet i samråd med rektor
ivareta prosessene med å fastsette:
- Ordning for bidrag til undervisning og veiledning på studieprogrammer som
går på tvers av senter og institutt.
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-

Ordning for fordeling av bevilgning mellom senter og institutt.
Bemanning av hhv. senter og institutt etter drøfting med de tillitsvalgte

5. Hvis alternativ II vedtas ber styret Det humanistiske fakultet i samråd med rektor
ivareta prosessene med å fastsette:
- Ordning for bidrag til undervisning og veiledning på studieprogrammer som
går på tvers av de to instituttene.
- Ordning for fordeling av bevilgning mellom de instituttene.
- Bemanning av de to instituttene etter drøfting med de tillitsvalgte
6. Styret ber Det humanistiske fakultet i rimelig tid før utgangen av lederperioden
1.8.2021 – 31.7.2025 evaluere ordningen med deling av Institutt for historiske studier.
Sammenslåing skal vurderes. Et avgjørende kriterium er ivaretakelse av forsvarlig
arbeidsmiljø.
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1. Bakgrunn for saken
Hensikten med denne saken er å fatte vedtak som kan bidra til å gjenopprette et forsvarlig
arbeidsmiljø for ansatte ved Institutt for historiske studier. Etter år med konflikter er det etter
rektors oppfatning nødvendig å gjøre organisatoriske endringer for å løse opp en fastlåst
situasjon og skape ro. NTNU kan ikke leve med en situasjon som innebærer helsefare for de
involverte og mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Selv om et flertall av ansatte på instituttet
ikke er direkte involvert i konflikten påvirker uroen også deres arbeidshverdag.
For å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø må alle bidra. Forslagene i dette saksnotatet er
utarbeidet med dette som utgangspunkt. For å gjøre vurderingene så objektive som mulig
støtter rektors forslag seg på et sett av kriterier som blant annet skal sikre at inngrepene i
instituttet ikke blir uforholdsmessig store. Likevel er det ikke mulig å finne en organisatorisk
modell som alle vil bli fornøyd med så lenge det er to grupper av ansatte som har svært ulik
vurdering av arbeidsmiljøkonflikten ved instituttet.
Konflikt og dårlig arbeidsmiljø er normalt ingen god begrunnelse for omorganisering. Det er
ikke ideelt å dele et institutt som leverer faglig gode resultater. Når rektor likevel foreslår en
slik løsning sier det noe om alvoret i situasjonen. Rektor mener likevel at forslaget som her
legges fram kan hjelpe til å løse opp i konflikter og arbeidsmiljøproblemer slik at de ansatte
etter hvert kan legge problemene bak seg og gradvis dreie fokus over på å gjenoppbygge
normale relasjoner og et forsvarlig arbeidsmiljø for hele fagmiljøet.
Det er vanskelig å eksakt tidfeste når konfliktene ved Institutt for historiske studier startet.
Kartleggingsrapporten (se utdrag nedenfor) indikerer at det over flere år har vært konfliktfylt
ved instituttet. Enkelte som har uttalt seg viser til problemer med arbeidsmiljøet tilbake til da
de var stipendiater, og «at det henger igjen en ukultur i veggene ved instituttet fra tiår
tilbake».
I 2013 fikk instituttet, og NTNU for øvrig, ansatte instituttledere. Under den nye
instituttlederen ble det ansatt en rekke godt kvalifiserte utenlandske og andre eksterne søkere,
og interne søkere nådde ikke opp og «ble forbigått». Enkelte av de intervjuede mener dette
«falt flere tungt for brystet», men dette er det uenighet rundt. Ledelse og faglig profil for
Europastudier var det også uenighet rundt med sterke uformelle krefter som presset på for
sine syn. Fra 2015 og fremover utviklet det seg en konfronterende linje.
Tidlig i 2016 ble det gitt en muntlig tilrettevisning til en professor. Dette medførte mye uro og
bidro til å etablere fronter mellom de som støttet ledelsen og de som ikke gjorde det. I 2017
opplevde et verneombud utilbørlig press og valgte å trekke seg. Sommeren 2018 ble en ansatt
omplassert til et annet institutt. Blant flere av de ansatte var det ulike synspunkter og uenighet
rundt alle disse hendelsene.
Saken eskalerte ytterligere da instituttleder Tor Einar Fagerland den 18.oktober 2018 valgte å
fratre sin stilling som instituttleder etter å ha blitt utsatt for «utilbørlig press».
Den 19. oktober 2018 mottok NTNUs HR- og HMS-sjef et varsel fra den avgåtte
instituttlederen. En uke senere hadde HR- og HMS-sjefen og ytterligere en representant fra
HR- og HMS-avdelingen, samt representanter fra ledelsen ved fakultetet, et møte med en
gruppe ansatte ved instituttet. I dette møtet ble en alvorlig konfliktfylt situasjon ved instituttet
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beskrevet. På bakgrunn av dette ble det i slutten av oktober 2018 besluttet at arbeidsmiljøet
ved Institutt for historiske studier (IHS) skulle kartlegges ved en faktakartlegging.
Organisasjonsdirektøren oppnevnte deretter en faktakartleggingsgruppe med følgende
mandat:
«Gruppen skal kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med
arbeidsmiljølovens krav, jf. aml. § 4-1 og retningslinjene pkt. 8.3.
Gruppen skal gjennom en kartlegging av arbeidsmiljøet danne seg et objektivt og faktabasert
bilde av arbeidsmiljøet med særlig vekt på å identifisere og forklare uheldige
arbeidsmiljøfaktorer. Kartleggingen kan omfatte organisering, ledelse, enkeltpersoner og
enkelthendelser – eller andre faktorer gruppen mener er av vesentlig betydning. Gruppen skal
intervjue et representativt utvalg av ansatte. For øvrig vises det til metodebeskrivelsen i
retningslinjene pkt. 7. (NTNUs konflikthåndteringsregelverk)
Fakultetet forplikter seg til å oversende foreliggende skriftlig materiale som kan ha relevans
for kartleggingen.
Kartleggingen skal ivareta krav til god og forsvarlig saksbehandling. Ved kartleggingen skal
hensynet til kontradiksjon ivaretas. ……
…..I kartleggingssamtaler med den enkelte skrives et referat med hovedpunkter fra samtalen
som vedkommende signerer før samtalen avsluttes.
Kartleggingen skal sammenfattes i en rapport som skal inneholde analyser/konklusjoner
knyttet til arbeidsmiljøet.
Før fakultetet konkluderer på bakgrunn av rapporten, skal berørte parter gis anledning til å
uttale seg.
Etter at partene er gitt anledning til å uttale seg om rapporten, skal kartleggingsgruppen
utarbeide en tilleggsrapport til arbeidsgiver med forslag til eventuell oppfølging og tiltak….
….Arbeidsgiver ønsker at arbeidet med rapporten prioriteres og ferdigstilles snarlig.»
Kartleggingsgruppen besto av:
Leder: Professor Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
(NTNU)
Medlem: Adv. Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene
Medlem: Org. psyk. Ingrid Wibe, Senter for ledelse
Sekretær: Seniorrådgiver Didrik Tårnesvik, HR- og HMS-avdelingen (NTNU)
Rent metodisk foregår faktakartlegging ved gjennomlesning av relevante dokumenter,
intervjuer og samtaler med berørte slik at de nøytrale faktagranskerne skal kunne danne seg et
mest mulig objektivt og faktabasert bilde av en sak. Dette skal i neste runde danne et best
mulig grunnlag for en objektiv og saklig beslutning i lederlinjen.
Kartleggingsgruppa påstartet sitt arbeid i møte den 18.12.18 og hadde sitt første intervju den
02.01.19, deretter ble det totalt gjennomført 47 samtaler med 42 personer, og det ble
overlevert 2 700 sider med dokumenter. Kartleggingsgruppa leverte sin kartleggingsrapport
(rapport 1) den 12.06.19. I tillegg til rapport 1 ble karteleggingsgruppa bedt om å utarbeide en
tilleggsrapport med forslag om organisatoriske tiltak (rapport 2). Denne ble overlevert
organisasjonsdirektøren den 18.06.2019.
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Kartleggingsrapporten (rapport 1) omtalte flere enkeltstående situasjoner og konflikter
mellom flere parter (parter defineres som enkeltpersoner som er direkte involvert i
konflikten), samt kritikkverdige handlinger og hendelser. Partene og andre involverte fikk i
slutten av juni 2019 oversendt de offentlige deler av rapporten og også de konfidensielle deler
av rapporten hvor de selv var omtalt. Frist for kontradiksjon1 for partene og ev. uttalelser og
innspill fra øvrige ble satt til 15. september. I alt 14 personer har levert tilsvar med
synspunkter på funn i rapporten og ikke minst med kommentarer til egne intervjuer og
uttalelser og tolkningen av dette.
Rektor har gått gjennom kartleggingsrapporten, kontradiksjonen og øvrige innspill. Det ble i
dette arbeidet tydelig at det høye konfliktnivået og de omfattende arbeidsmiljømessige
konsekvensene av dette ikke vil kunne la seg løse uten at miljøet ved IHS splittes opp
organisatorisk og fysisk.
Denne vurderingen sammenfaller med faktakartleggingsgruppens anbefalinger i rapport 2:
«Kartleggingsgruppas anbefalte hovedtiltak … er at det foretas en endring
i organisering og struktur.
Et viktig prinsipp for omorganisering er at man først og fremst må ta i
betraktning hva som kan bedre arbeidsmiljøet og gjøre at de mellommenneskelige relasjonene blir håndterlige. Omorganisering gjøres for å
bedre arbeidsmiljøet, men det vil nok likevel av mange oppleves som en
sanksjon, derfor kan det ha betydning for hvordan den enkelt ansatt klarer
å gå videre. De ansattes følelse av å bli straffet eller belønnet bør derfor i
noen grad vektlegges. I tillegg er det slik at ingen organisatorisk endring
vil føre til at alle i konflikt blir atskilt. Uansett løsning bør derfor arbeidsgiver vurdere om ytterligere endringer, på person-nivå, skal gjøres.»
En omorganisering vil ikke avhjelpe konflikter og samarbeidsproblemer alene. Slike det
fremgår senere i dette saksframlegget skisserer rektor derfor rektor mulige tiltak i en mer
omfattende og langsiktig gjenopprettingsprosess. Eventuelle reaksjoner rettet mot
enkeltpersoner er egne personalsaker som ikke vil bli omtalt her.

2. Innholdet i faktakartleggingsrapporten og den etterfølgende kontradiksjonen
2.1. Overordnet perspektiv
Etter arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 3-1 og 4-1 har arbeidsgiver ved rektor det overordnede
ansvaret for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt en plikt til å gjenopprette
dette dersom en eller flere ansatte har en uforsvarlig arbeidshverdag. I konfliktsaker skal
arbeidsgiver ta beslutninger på et objektivt og faktabasert grunnlag. NTNU overlot derfor til
et uavhengig organ (faktakartleggingsgruppen) å kartlegge de faktiske forhold i konflikten
ved IHS.
I denne saken har det også vært reist flere habilitetsinnsigelser rettet mot ulike personer og
beslutningsorganer. Det var derfor nødvendig å legge instituttet direkte under rektor- og

1

Dette må ikke forveksles med medvirkningsrunden rundt organisatoriske endringer. Kontradiksjon er den
enkeltes innspill på innholdet i faktakartleggingsrapporten som går på dem selv.
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styrenivå jf. S-sak 34/19 i styrets møte den 19.09.19. hvor styret besluttet å midlertidig legge
Institutt for historiske studier (IHS) direkte under rektor.
I juni i år ble som nevnt kartleggingsrapporten overlevert fra den uavhengige
kartleggingsgruppen til NTNU ved organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Rapport 1 er på
nærmere 500 sider og er delt i to deler. Del A som omhandler rammer, regelverk og et
overordnet perspektiv, og del B som er den reelle faktagjennomgangen med tilhørende
vurderinger. Del A er i sin helhet offentliggjort.
Kartleggingsrapporten danner et godt bilde av en kompleks sak, og viser hvordan situasjonen
ved instituttet har utviklet seg i perioden 2013 og frem til våren 2019. Det er funn som viser
alt fra bakenforliggende årsaker - til utilbørlige enkelthendelser utført av enkeltpersoner.
Rapporten gir en beskrivelse av de overordnede konfliktlinjene, og fastslår at det ved
instituttet er to grupper som står mot hverandre.
Saksforberedende2 dekan har på bakgrunn av rapporten overlevert et notat til rektor med flere
råd, herunder om organisatoriske endringer.
2.2. Kartleggingsgruppas hovedkonklusjoner
Under gjengis hovedpunkter fra faktakartleggingsrapportens sammendrag. Sammendraget er
tidligere gjennomgått overfor styret av kartleggingsgruppas leder, professor Lars Jacob
Stovner:
Bakenforliggende årsaker

•
•
•
•
•
•
•

Det har over tid vært en kultur ved instituttet som har vært preget av uformelle
maktstrukturer, alliansebygging, røff omgangstone, og tendens til baksnakking.
Flere opplevde en mer autoritær ledelse og større grad av styring ovenfra.
Flere mener det har vært en dårlig fungerende medvirkningsarena med dårlig
ytringskultur – særlig etter 2013.
Innskjerpede administrative rutiner ved tilsettinger medførte at noen opplevde mindre
mulighet for viktige fagmiljøer å påvirke hvem som tilsettes – mens andre opplevde
mer stringente og transparente ansettelsesprosesser.
Enkelte opplevde manglende strategisk diskusjon og transparens i utnevnelser til ulike
komiteer.
De fleste av de som har vært betydelig involvert i konflikten har hatt tilknytning til
Europastudier (ES) – det har lenge vært stor uenighet og strid rundt instituttplassering
og faglig profil (dette inkluderer også personer som i dag ikke er en del av ES).
Det har vært habilitetsutfordringer på grunn av manglende tillit til lederes upartiskhet i
avgjørelser – enkelte oppfattet uheldige maktkonstellasjoner rundt ledere på flere
nivåer, noe som særlig gjaldt saker knyttet til Europastudier.

Overstående punkter førte til en eskalering av konflikten med utvikling av to grupper med
sterkt motsatt syn:
•

2

Gruppe 1 var sterkt kritisk til ledelsen og påpekte manglende habilitet, transparens og
medvirkning. Gruppen mente at det å kjempe sterkt for sine synspunkter på disse

Av forsiktighetshensyn vedrørende habilitet og høyest mulig tillit til saksbehandlingen besluttet rektor etter
bl.a. anmodning fra dekanen ved HF 4. april 2019 at dekanen ikke skulle oppsummere og foreslå tiltak på
bakgrunn av faktakartleggingen. Daværende dekan ved IE-fakultetet ble vurdert som uavhengig og habil og fikk
derfor dette oppdraget.
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•
•
•
•
•
•

•

punktene hørte til den akademiske ytringsfrihet de har som universitetsansatte, og at
man ikke kunne godta korreks fra ledelsen på disse prinsipielle spørsmålene.
Gruppe 2 oppfattet at hovedproblemet var at medlemmer av gruppe 1 fremmet sine
synspunkter gjennom en problematisk atferd på en slik måte at arbeidsmiljøet ved
instituttet ble forverret.
Gruppe 1 opplevde på sin side at ledelsen støttet gruppe 2, mens gruppe 2 opplevde at
ledelsen søkte å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Fra 2015 må mye av det som har skjedd i konflikten forstås ut fra at det ble etablert en
konfliktatferd på begge sider, og det oppstod kraftig ordbruk i diskusjoner mellom
involverte aktører.
Konsolidering av de to gruppene sammen med konfliktatferden har gitt konflikten sin
egen dynamikk som har drevet den videre, delvis frigjort fra de opprinnelige
stridstemaene.
Flere av de involverte har vært så mistenksomme og følsomme for kritikk fra
motparten at forsøk på å få til forsoning gjennom møter mellom partene ofte har ført
til ytterligere eskalering.
Etableringen av en arbeidsmiljøgruppe3 kunne vært et godt tiltak, men med de steile
frontene og det dårlige arbeidsmiljøet som fantes da, førte dette arbeidet til at de
stridende grupperingene ble enda mer synlige - tiltaket manglet bl.a. en tydelig
rolleavklaring mot ledelsen.
September/oktober 2018 eskalerte konfliktnivået ved instituttet gjennom flere
uakseptable handlinger.

Følgende sitater hitsettes fra sammendraget i faktakartleggingsrapporten:
Ledelsens og nivå 1s håndtering

«Flere av de ulike enkeltsakene og konfliktene som har oppstått har blitt forsøkt
håndtert av ledelsen og administrasjonen på nivåene over instituttet. Når
instituttledelsen er part i konfliktene, er det uryddig håndtering fra ledelsesnivåene å
sette i gang dialogprosesser og tiltak som instituttledelsen selv skal gjennomføre.
Dette setter instituttlederen i en vanskelig posisjon hvor lederrollen blir svekket. I
tillegg har mange av tiltakene vist seg å være for svake, og det har vært manglende
overordnet blikk og lite koordinering av alle involverte hjelpere. Flere av tiltakene har
nok også kommet for sent, etter at barrierene i konflikten har blitt uoverstigelige.
Derved har tiltakene eskalert konflikten framfor å lukke de enkelte sakene.»
Uttrykk for uforsvarlig arbeidsmiljø

«Ved instituttet har det de siste 2-3 år vært mange som har vært sykmeldt i perioder på
grunn av konflikten. Dette gjelder personer fra begge grupper. Blant de
helseproblemer som rapporteres er søvnløshet, hjertebank, hodepine, høyt blodtrykk,
angst og depresjon. Flere av de involverte sier de føler sterk frykt hvis de møter
personer fra den andre gruppa i korridoren, og de kan heller ikke oppholde seg i
samme rom som dem og iallfall ikke arbeide sammen med dem.»
Kartleggingsgruppas konklusjon

«Kartleggingsgruppa finner at konflikten kan forstås ut fra saklige, prinsipielle og
faglige motsetninger, fra historiske, kulturelle og organisatoriske forhold, fra lederes
og ansattes kritikkverdige handlinger innenfor en konfliktdynamikk og under medias
3

Ble besluttet opprettet 6. april 2017
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søkelys, og som et resultat at overordnede nivåers mangelfulle håndtering. Konflikten
har affisert mange, og den er på høyeste konfliktnivå. Mange ved instituttet har
gjennom flere år ikke hatt et forsvarlig arbeidsmiljø. Situasjonen synes i dag helt
fastlåst.»
Rapportens kapittel 8 beskriver de to grupperingene som preger konflikten ved instituttet. For
ordens skyld nevnes at kjernen i gruppe 1 i hovedsak er ansatte tilknyttet forskergruppa Fate
of Nations, og enkelte andre som står disse nær, mens gruppe 2 har betydelig større spredning
i fagmiljøet. Noen er tilknyttet Europastudier, andre er innenfor klassiske fag og instituttets
øvrige fagområder. Fellesnevneren for denne gruppen er deres støtte til tidligere instituttleder.
De øvrige ansatte (den største gruppen) omtales i denne saken som gruppe 3. Gruppen
omfatter de som står utenfor konflikten.
Kartleggingsgruppas beskrivelse av gruppe 1 og gruppe 2:
«Det inntrykket som Kartleggingsgruppa sitter igjen med når man
opplever gruppe 1 sine sammenfallende uttalelser og mønster i det som
fortelles, er at man har snakket mye sammen på bakrommet før
kartleggingssamtalene og har en viss enighet om hva som skal formidles.
Kartleggingsgruppa kan ikke si noe om dette er en bevisst strategi, eller
om det skjer ubevisst, men det legges til grunn som et resultat etter
samtaler dem imellom. De påstandene som rettes mot gruppe 1 som en
sammensveiset gruppe, anser Kartleggingsgruppa å være riktige. Den
bekreftelsen gis bl.a. gjennom samtalene med de som knyttes til gruppe 1.
Når man spør de som knyttes til gruppe 1 om de holder sammen, gis det
svar som både bekrefter dette, men også svar som forsøker å bagatellisere
dette. Samtidig foreligger det dokumentasjon som peker på at denne
grupperingen holder tett sammen, for eksempel brevene som de har signert
under. Samholdet i gruppa er også støttende slik at trykket ved å stå i
konflikten ikke oppleves like belastende. Det er flere i denne grupperingen
som over tid har hatt en konfliktadferd som har vært høyt oppe i
konflikttrappa.
Når Kartleggingsgruppa ser på gruppe to finner man ikke et like klart
mønster, man fremstår ikke like koordinerte. Den enkelte opplever en
større belastning, man er mindre støttende til hverandre, og man opplever
å dras inn i noe man ikke ønsker å være en del av. Det er særlig fra
sommeren 2018 at de fleste knyttet til gruppe 2 har begynt å bevege seg
oppover i konfliktrappa, selv om det også var utfordrende for to – tre
personer tilbake til 2016.
Kartleggingsgruppa ser tydelig at det nå er to grupperinger som står imot
hverandre, men gruppene har ulike oppfatninger av hva som er årsak til –
og skyld i – konflikten. Flere fra gruppe 1 er likevel med på å bevege
konflikten fremover gjennom sin adferd. Når en eller flere opplever å bli
utsatt for dette, kan en samlende gruppe som motstander være et ekstra
belastende element for den som blir rammet. Kartleggingsgruppa kan ikke
se at de som er knyttet til gruppe 2 er tilsvarende organisert, og de
fremstår i mindre grad samlet.»
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2.3. Tilbakemeldinger (kontradiksjon) på kartleggingsrapporten fra parter og andre
i saken
Tilsammen 14 medarbeidere har gitt tilbakemelding på det som står omtalt om dem selv i
kartleggingsrapporten. Enkelte har påpekt faktiske feil, noen har forklart sin versjon av
påstander de ikke har hatt anledning til å svare ut tidligere, og noen har kommentert prosess,
saksbehandling og rapport, enten i negativ retning, eller i positiv retning. Flere av de som
knyttes til gruppe 1 er kritiske og har påpekt svakheter med undersøkelsen samt påpekt at
kartleggingsgruppa har vært forutinntatt. Ansatte knyttet til gruppe 2 har ikke rettet kritikk
mot undersøkelsen, da de mener den viser et riktig bilde av de faktiske forhold. Rektor har
også fått tilbakemelding om at de som tilhører gruppe 1 mener at konfliktene i hovedtrekk er
løst ved instituttleders avgang, mens gruppe 2 fortsatt opplever vanskelige samarbeidsforhold,
og frykt, og er i en krevende situasjon ved arbeidsstedet.
Rektor kan ikke se at momenter som er spilt inn i saken gjennom kontradiksjonsrunden endrer
hovedtrekkene i kartleggingsgruppas vurderinger og konklusjoner. Tilbakemeldingene har
likevel vært nyttige for å korrigere feil og bygge ut eller korrigere enkelte påstander. Kritikk
av prosess og metodikk må forventes. De enkelte berørte har sin oppfatning av situasjonen og
konflikten noe de enkelte vurderingene gjenspeiler. Tilbakemeldingene rektor har mottatt i
kontradiksjonsrunden, bekrefter det høye spenningsnivået mellom grupperingene.
Rektor legger til grunn for sine vurderinger at konfliktlinjene er fastlåste og at konflikten har
eskalert til svært høyt nivå og at det er nødvendig med organisatoriske tiltak for å forbedre
arbeidsmiljøet. Kartleggingsgruppa påpeker i rapport 2, at gjenoppretting av et forsvarlig
arbeidsmiljø må prioriteres foran andre hensyn, herunder faglige. Rektor deler denne
vurderingen, men er fullt klar over at flere av de som omfattes av en omorganisering ofte vil
oppleve dette som urettferdig eller at det er feil tiltak. Dette må imidlertid vektlegges i mindre
grad enn hensynet til arbeidsmiljøet.

3. Prinsipper for rektors vurdering av omorganisering av instituttet
Grunnlaget for rektors tilrådning bygger på faktakartleggingsrapporten, kontradiksjon,
medvirknings- og medbestemmelsesprosesser og råd fra saksforberedende dekan. Samtidig
legges noen sentrale prinsipper til grunn for utviklingen av en bærekraftig konflikthåndtering,
herunder organisatorisk modell.
Disse er:
1. Gjenoppretting av forsvarlig arbeidsmiljø
2. Organisatorisk løsning innenfor rammen av Det humanistiske fakultet
3. Minst mulig inngripende løsning helhetlig sett
4. Faglig miljø/faglig-administrative hensyn
5. Ivaretakelse av NTNUs forpliktelser overfor studentene
6. Personalmessig styring
3.1. Generelle vurderinger vedrørende prinsippene
Bortsett fra prinsipp 1, som har høyest prioritet, er ikke prinsippene prioriterte i forhold til
hverandre.
Generelt gjelder videre at saken ikke er en organisasjonsendringssak som sådan. Det er heller
ikke primært en sak om historiefaget. Organisasjonsendringer følger imidlertid som en
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konsekvens av konflikten og som et tiltak for å håndtere konflikten. De organisasjonsmessige
tiltakene bør likevel være så små og få som mulig, ha en klar innretning mot
konflikthåndtering og gi grunnlag for at fagmiljøet innen historiske fag over tid igjen kan
samles i ett institutt.
Faglige og faglig-administrative konsekvenser vil følge som en konsekvens av
omorganiseringer og splitting av fagmiljøet. Rektor vurderer disse omkostningene som
håndterlige og mener at de faglige konsekvensene av ikke å foreslå organisatoriske tiltak på
sikt ville blitt større enn ved å gjennomføre organisatoriske tiltak.

3.2. Nærmere om prinsippene
3.2.1. Forsvarlig arbeidsmiljø
Dette er hovedkriteriet for vurdering av tiltak for å håndtere konflikten ved IHS.
Faktakartleggingsrapporten konkluderer med konflikt på høyeste nivå og knytter dette til de to
gruppene 1 og 2. Faktakartleggingsrapporten og tilbakemeldinger fra mange medarbeidere
ved IHS dokumenterer sykemeldinger og svært uheldige samarbeids- og arbeidsforhold.
Arbeidsgiver har i henhold til arbeidsmiljøloven plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø
for de ansatte.
3.2.2. Organisatorisk løsning innenfor Fakultet for humanistiske fag
Beslektede fag bør som prinsipp organiseres under samme fakultet og dublering av fagmiljøer
bør unngås. En ev. utflytting av deler av instituttet til annet fakultet vil også være
kompliserende med tanke på undervisning.
Administrativt er flytting til annet fakultet også mer komplisert enn en løsning innenfor HF
både når det gjelder finansiering/økonomimodell og konsekvenser forøvrig for mottakende
miljø. Det er også grunn til å anta at faglige prioriteringer blir mer krevende på tvers av
fakultet. Både faglige og administrative hensyn tilsier at en løsning som involverer andre
fakulteter bør unngås. Rektor anbefaler derfor en modell innenfor rammen av HF.
3.2.3. Minst mulig inngripende løsning helhetlig sett
I faktakartleggingsrapporten skilles det mellom gruppe 1 og gruppe 2, samt øvrige – gruppe 3.
Øvrige ansatte utgjør majoriteten av medarbeiderne ved instituttet. De er ikke part i konflikten
og bør ikke underkastes omfattende organisatoriske endringer. Snarere bør det legges til rette
for stabile arbeidsforhold innenfor eksisterende organisatoriske ramme. Rektor ønsker på
bakgrunn av dette å finne løsninger som berører færrest mulig blant øvrige.

I en reorganisering av instituttet må det imidlertid legges vekt på kartleggingsrapportens klare
påpekning av «frontene» i konflikten. En reorganisering som ikke hensyntar dette vil for
mange kunne føre til sviktende motivasjon for gjenoppretting, sviktende tillit til NTNUs
ledelse og betydelig motstand.
Det kan nevnes at mange av de som har gitt innspill i medvirkningsrunden peker på at
løsningen med ett institutt og ett senter (se forslag nedenfor) er den beste, nettopp fordi den
påvirker færrest mulig og dermed skaper minst negativ påvirkning på både fag og for de
ansatte samlet sett. Mer generelt kan trolig disse tilbakemeldingene tolkes som tilslutning til
deling i alminnelighet.
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3.2.4. Faglig miljø/faglig-administrative hensyn
Å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø er det høyest prioriterte prinsippet når rektor foreslår
organisatoriske endringer ved IHS. Dette kan i enkelte situasjoner stå i motsetning til et annet
viktig mål for et universitetsinstitutt, nemlig faglig styrke og sammenheng og et fagmiljø og
administrasjon over en kritisk minimumsbemanning. Hva dette kan bety i praksis vil nok
variere noe fra fagmiljø til fagmiljø og også kunne oppfattes ulikt fra person til person. Det er
likevel klart at nære fagfeller i det daglige arbeidsfellesskapet har stor betydning. Rektor
vektlegger derfor organisatoriske løsninger som har tilstrekkelig bærekraft til at faglige miljø
ivaretas og kan utvikles, og at fag-administrative oppgaver kan utføres så enkelt som mulig.
3.2.5. Ivaretakelse av NTNUs forpliktelser overfor studentene
Ivaretakelse av NTNUs forpliktelser overfor studentene er et svært sentralt hensyn.
Studentene skal kunne forvente relevante studieprogrammer på høyt faglig nivå. Rektor
kjenner foreløpig ikke til indikasjoner på at konflikten ved IHS i særlig grad har rammet
studietilbudet. Hvis konflikten eskalerer videre er det imidlertid stor sannsynlighet for økende
sykefravær og bortfall av forelesninger/utstrakt vikarbruk.
Organisatorisk modell for konfliktløsning bør være slik at den i minst mulig grad utløser
problemer med gjennomføring av undervisning, veiledning og videreutvikling av
emneporteføljen til de studieprogrammene som berøres. Generelt vil et godt arbeidsmiljø for
de ansatte bidra til/være et godt utgangspunkt for gode samarbeidsforhold og følgelig også
godt samarbeid om utdanningstilbudene. Alle tiltak som senker konfliktnivået vil følgelig
bidra til å sikre forpliktelsene overfor studentene. Disse forpliktelsene ivaretas også gjennom
måten studieprogrammer organiseres, ledes og forvaltes på. Om organiseringen av
studieprogrammene er knyttet til en faggruppe, til instituttet eller ligger på fakultetet vil kunne
ha betydning for saklig og faglig samarbeid og utvikling av studietilbudet.
3.2.6. Personalmessig styring
Ved omorganisering som berører ansatte vil et hovedprinsipp være at medarbeiderne fordeles
i henhold til faglig tilhørighet og arbeidsoppgaver. For mange vil dette gi seg selv, for andre
kan det være aktuelt med valgfrihet, mens for noen vil det være arbeidsgiver som avgjør
innplassering. Det siste vil gjelde i tilfeller der faglig tilhørighet ikke samsvarer med den
ansattes rolle eller av hensyn til forhold som knytter seg til konflikten og målet om å
gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø. Da vil hensynet til arbeidsmiljøet være avgjørende for
innplassering. Tilsvarende styring kan være aktuelt også med tanke på å opprettholde faglig
miljø mv. Rektor vurderer det slik at det er aktuelt å bruke alle disse fordelingsprinsippene
ved innplassering av de ansatte.

4. Drøfting av ulike organisatoriske alternativer
Rektor har mottatt flere forslag til organisatoriske tiltak som del av løsningen av konfliktene
ved Institutt for historiske studier. Faktakartleggingsgruppens rapport 2 har flere forslag,
mange ansatte ved IHS har kommet med synspunkter både gjennom kontradiksjonsrunden og
medvirkningsrunden og saksbehandlende dekan har i sitt notat pekt på ulike organisatoriske
alternativer.
Mange av forslagene ligner hverandre og kan kategoriseres som varianter av samme
grunnleggende prinsipielle forslag.
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Forslagene kan grovt kategoriseres slik:
1. Flytting av studieprogrammet Europastudier, herunder tilknyttede fagpersoner eller
Flytting av Fate of Nations
2. Nedlegging og avvikling av IHS og fordeling av studieprogrammene til andre
institutter
3. Ulike kombinasjoner av pkt.1 og 2 ovenfor. Deling av instituttet i ulike varianter,
herunder flytting av fag/forskningsgrupper (Fate og Nations, Europastudier, Klassiske
fag) men også avvikling av instituttet som institutt, splitting og reetablering som to
enheter (sentre eller institutt).
Nedenfor følger en drøfting av de alternative kategoriene.
I tillegg til disse har rektor vurdert andre løsninger beskrevet i del 5 og 6 nedenfor.
4.1. Flytting av studieprogrammet Europastudier og flytting av Fate of Nations
behandles under ett
Det er fremmet/vurdert fire ulike forslag i denne kategorien:
• Flytte studieprogrammet i Europastudier og deler av gruppe 2 til enten Institutt for
sosiologi og statsvitenskap (Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap SU) eller
til Institutt for språk og litteratur (HF)
• Flytte studieprogrammet i Europastudier og deler av gruppe 1 (FoN) til Fakultet for
økonomi (ØK)
• Flytte Fate of Nations til Fakultet for økonomi
• Flytte både studieprogrammet i Europastudier og FoN ut av Institutt for historiske
studier
4.1.1. Vedrørende studieprogrammet Europastudier
Fordelen med flytting av Studieprogrammet Europastudier er at man flytter få personer. Ved å
flytte Europastudier flytter man flere av de som ifølge faktakartleggingen har hatt det
vanskeligste arbeidsmiljøet, og hvor mange er knyttet til gruppe 2. Man kan til en viss grad
også argumentere med at man opprettholder et samlet fagmiljø i gruppen. Gruppe 2 er
imidlertid ikke en homogen gruppe som bare er knyttet til Europastudier, flertallet i gruppe 2
har sin tilhørighet spredt på flere studieprogrammer.
En flytting av Europastudier vil derfor ikke løse arbeidsmiljøproblemene, og konfliktlinjene
ved IHS vil bestå. Dette vil etter rektors vurdering heller trolig skjerpe situasjonen.
Flytting av Europastudier til Fakultet for økonomi (ØK) sammen med ansatte tilknyttet FoN
vil heller ikke løse opp konfliktlinjene ved IHS siden gruppe 1 i stor grad kan knyttes til FoN.
Denne løsningen innebærer i praksis bare å flytte konflikten til ØK.
Flytting av Fate of Nations til Fakultet for økonomi kan framstå som et alternativ som
tilfredsstiller mange av vurderingsprinsippene ovenfor. Flyttingen vil ivareta hensynet til
arbeidsmiljø, faglig miljø og sentrale temaer i FoNs forskningsprosjekter er knyttet til
økonomisk historie. Nedsidene er at dette er en løsning utenfor det Humanistiske fakultet, noe
som betyr deling av historiefaget på to fakultet og dertil potensiell faglig dublering.
Løsningen vil kreve overgangsordninger og fordrer tett tverrfakultært samarbeid om BSc og
MSc i historie (i fortsetningen omtalt som historieprogrammene) og Lektorprogrammet i
historie. Dette er mulig å få til, men ansees som mer krevende enn studieprogramforvaltning
innenfor ett og samme fakultet.
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Det er videre fremmet mer uspesifikke forslag om å flytte både Europastudier og Fate of
Nations, uten å angi på hvilken måte eller hvor hen. Dette kommenteres ikke videre her.
4.1.2. Vedrørende Fate of Nations
Rektor drøfter dette mer inngående nedenfor. FoN er relativt homogen når det gjelder fast
vitenskapelige ansatte, og slik sett kan opprettholdes som en sterk faglig enhet. Når det
gjelder konfliktlinjene kan mye av gruppe 1 assosieres med Fate of Nations, selv om andre
utenfor FoN også kan assosieres med denne gruppen. Midlertidige ansatte som stipendiater og
post. doktorer som har tilknytning til forskningsgruppen, men som står utenfor konflikten, vil
kunne oppleve flytting som et inngripende tiltak.
4.1.3. Generelt
Flere av forslagene i kategori 1 innebærer flytting ut av Det humanistiske fakultet. Rektor
vurderer det som uheldig av faglige grunner og fordi det vil videre kreve omfattende og
tungvinte administrative ordninger. Prinsipielt er dette også lite ønskelig med tanke på faren
for dublering av fagmiljøer.
På kort sikt vil disse tiltakene også reise problemstillinger omkring booppgjør mellom ØK,
som er vurdert i denne sammenheng, og HF og videre spørsmål omkring hvorvidt ph.d.stipendiater og masterstudenter skal flyttes. Profilen på Europastudier må også vurderes
omlagt i retning økonomisk historie hvis dette skal være en varig ordning og i realiteten
innebære oppbygging av et miljø i økonomisk historie ved Fakultet for økonomi. Dette igjen
vil utløse behov for tilførsel av nye faglige ressurser til IHS for å dekke
undervisningsbehovene i moderne historie.

4.2. Nedlegging og avvikling av IHS og fordeling av studieprogrammene til andre
institutter eller nye enheter
Også innen kategori 2 er det foreslått eller sondert rundt tre ulike forslag. Forslagene drøftes
her hver for seg.
4.2.1. Historieprogrammene, Arkeologi og Kulturminneforvaltning fusjoneres
inn i Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Utfordringen med dette alternativet er at forslaget ikke sier noe om resten av IHS. Rektor
mener denne løsningen innebærer en betydelig større fragmentering av historiefagmiljøet enn
andre løsninger. Alternativet anses derfor som uaktuelt. Løsningen adresserer heller ikke
konfliktlinjene ved instituttet og vil følgelig i liten grad bidra til å gjenopprette forsvarlig
arbeidsmiljø.
4.2.2. Dagens IHS splittes i to og fusjoneres med Institutt for filosofi og
religionsvitenskap (IFR) og Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Rektor har fått sterke og velbegrunnede innsigelser fra IFR mot å fusjonere inn disiplinfaget
historie. Rektor peker på at IFR står foran krevende gjennomføring av en NTNU-vedtatt
satsing og utvidelse av ex.phil - og må bruke sine ressurser på dette. KULT har gitt
konstruktive, men avventende tilbakemeldinger med tanke på å inkorporere de mer
profesjonsorienterte studiene (Lektorprogrammet i historie) samt en del historikere som et
tredje senter ved instituttet.
Rektor ser at deling av IHS og inkorporering i andre institutter kan, hvis delingen blir gjort i
mest mulig sammenfall med konfliktlinjene, bidra til forbedret arbeidsmiljø. Konfliktlinjene
følger imidlertid ikke profesjons- eller de disiplinorientert studiene. En innpassing i IFR
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og/eller KULT vurderes derfor som krevende både faglig, og som tiltak for konfliktløsning og
arbeidsmiljøutvikling.
I tillegg vil en slik løsning kunne «usynliggjøre» historiefaget. De ansatte som overføres vil
dermed også bli mindre synlige som historikere. Rektor vil her understreke at det vurderes
som viktig at NTNU opprettholder historie som en godt synlig del av NTNUs disiplinfaglige
portefølje.
4.2.3. Dagens IHS splittes i to midlertidige sentre ved HF
Denne løsningen reiser mange av de samme problemstillingens som de to foregående
alternativene, som spørsmålet om langs hvilke linjer oppsplittingen skal gå og om det er mulig
å finne en løsning som ivaretar både fag og arbeidsmiljø samtidig. Rektors forslag nedenfor
viser at dette er mulig forutsatt en relativt «asymmetrisk» splitting.
Løsningen med å gjøre hele instituttet til to sentre er omfattende og sterkt inngripende og
rammer ikke minst de mange ansatte ved IHS som ikke er part i eller direkte berørt av
konflikten på en urimelig måte. Rektor vurderer det følgelig som overdrevent og uheldig å
legge ned IHS og erstatte hele instituttet med to sentre.
4.3. Andre alternativer
Rektor har også mottatt et forslag om å flytte Klassiske fag ut av IHS der ansatte selv kan
velge hvor de vil organiseres. Det er pekt på Institutt for språk og litteratur (ISL) eller Institutt
for filosofi og religionsvitenskap (IFR). Forslaget er ikke vurdert nærmere av to grunner. For
det første er det få som har fremmet dette forslaget, og det har ikke vært nevnt etter at
faktarapporten ble lagt fram. For det andre svarer alternativet i svært liten grad opp behovet
om å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø.
Det er foreslått ulike kombinasjoner av forslagene ovenfor; deling av instituttet i ulike
varianter, herunder flytting av fag/forskningsgrupper. Rektor viser til vurderingen ovenfor og
går her ikke nærmere inn på varianter og valører av ulike forslag framsatt.
4.4. Oppsummert
Rektor viser til prinsippene innledningsvis i dette kapittelet og vurderingene omkring ulike
alternativer over. Samlet dekker dette sentrale og relevante problemstillinger i avveiningene
rundt framtidig organisasjonsmodell for IHS. Av hensyn til arbeidsmiljøet, og med
erkjennelsen av at konflikten ikke kan løses uten at involverte organisatorisk og fysisk skilles,
mener rektor instituttet må splittes. Dette må gjøres innenfor rammen av Det humanistiske
fakultet, slik at arbeidsmiljøet kan forbedres, at endringen er minst mulig omfattende og
inngripende og slik at fag og studietilbud kan ivaretas på best mulig måte.
Rektor valgte på dette grunnlag å sende ut på medvirkningsrunde et forslag om en løsning
med ett institutt og ett senter.

5. Medvirkningsrunde
Følgende forslag ble sendt på medvirkning til alle ansatte ved IHS 25. september (se
fullstendig forslag i vedlagte Powerpoint-presentasjon):
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«Institutt for historiske studier (IHS) – nivå 3 HF
Formelt nedlegges nåværende IHS for å gjenopprettes som en ny enhet direkte under
HF. Størstedelen av IHS videreføres i det nye instituttet og med ansvar for å bidra med
emner, undervisning og veiledning i studieprogrammene for historie og
lektorprogrammet i historie i tillegg til egne studieprogram (arkeologi, europastudier,
kulturminneforvaltning, klassiske fag).
Åremålsstilling som instituttleder utlyses snarest, fortrinnsvis fram til 31.7.2025
(avhenger av godkjenning fra Kunnskapsdepartementet)
Etablering av senter på nivå 3 HF
Styret oppretter fra 1.11.2019 et senter organisert direkte under HF.
Senteret etableres med ansvar for å bidra med emner, undervisning og
veiledning i studieprogrammene for historie og lektorprogrammet i historie.
Senteret bemannes med vitenskapelig tilsatte tilknyttet forskningsgruppen Fate of
Nations, med andre medarbeidere ved IHS som har faglig samarbeid/tilknytning til
forskningsaktiviteten i denne forskningsgruppen, samt medarbeidere som av
hensyn til et forsvarlig arbeidsmiljø ikke kan være organisert ved IHS, jf. prinsipp 6
over.
Stipendiater/postdoktorer følger sine fagområder/faggrupper angående organisatorisk
tilhørighet. Det iverksettes tiltak for å opprettholde faglig og sosialt miljø for
stipendiater/postdoktorer på tvers av senter og institutt. Som et virkemiddel i dette kan
stipendiatene selv velge om de vil lokaliseres i senteret eller lokaliseres ved IHS ut
stipendperioden. Veiledning og formelle møter lokaliseres i samsvar med
organisatorisk tilhørighet.
Studieprogramledelsen legges til nivå 2 (HF). Både medarbeidere ved senteret og ved
instituttet vil undervise og veilede på studieprogrammene historie og lektorprogrammet. Det utarbeides forpliktende avtaler mellom instituttet og senteret om
undervisning og veiledning på programmene – rektor eller den denne bemyndiger har
endelig beslutningsmyndighet.
Rektor utpeker leder i funksjonen som senterleder som midlertidig ordning ut
inneværende lederperiode – 31.7.2021.
Senterleder lyses ut som åremålsstilling for lederperioden 2021- 2025
Senterleder møter i HFs ledergruppe.
Senteret skal ha utvidet ledergruppe, jf. styringsreglementet pkt. 4.1.3»

5.1. Kort drøfting i forhold til rektors prinsipper for vurdering av saken
FoN består av fem ansatte i faste vitenskapelige stillinger samt 14 i midlertidige stillinger. De
midlertidige fordeler seg med åtte ph.d.-stipendiater, tre postdoktorer, én forsker, én professor
II og én i innstegsstilling (Onsager). Til dette kommer ansatte som er mer løst tilknyttet
forskningsgruppen. Forskningsgruppen har ekstern finansiering gjennom NFR Toppforskning
og NFR prosjektbevilgning. I tillegg kommer bidrag fra NTNUs toppforskningsprogram og
strategiske midler fra HF.
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5.2. Gjenoppretting av forsvarlig arbeidsmiljø
Forslaget innebærer at fysisk og organisatoriske skille følger konfliktlinjene i så stor grad som
mulig. Det er vanskelig å finne andre modeller som er vesentlig bedre. Utskilling av
Europastudier treffer gruppe 2 dårlig, mens utskilling av Fate of Nations treffer gruppe 1
relativt bra når det gjelder fast vitenskapelige ansatte.
5.3. Organisatorisk løsning innenfor rammen av Det humanistiske fakultet
Løsningen ivaretar dette kriteriet.
5.4. Minst mulig inngripende løsning helhetlig sett
Dette er et krevende punkt. De som foreslås flyttet ut av instituttet vil nok kunne hevde at
løsningen oppleves sterkt inngripende og vil kunne argumentere for at det vil være mulig å
finne løsninger hvor færre personer ville blitt berørt. Rektor har i forhold til begrepet
«inngripende» lagt en helhetlig vurdering til grunn, både kvalitativt med tanke på den enkelte
medarbeiders oppfatning av løsningen, kvantitativt vedrørende antall berørte og at de som
ikke er direkte involvert i konflikten ikke skal rammes unødvendig. Samlet sett framstår
derfor dette alternativet som minst inngripende.
5.5. Faglig miljø/faglig-administrative hensyn
Løsningen er innenfor HF, noe som forenkler den faglig-administrative forvaltningen. IHS
som institutt og godt synlig fagmiljø vil ivaretas, samtidig utgjør de ansatte innenfor Fate of
Nations et sterkt fagmiljø. I tillegg vil senteret forankres på samme nivå som instituttet og vil i
stor utstrekning ha samme fullmakter, handlingsrom og synlighet i hierarkiet som et institutt.
De vitenskapelige ansatte i hhv. senteret og instituttet skal bidra med emner/undervisning og
veiledning både i Historieprogrammene og Lektorprogrammet i historie. Dette innebærer at
det vil være både formelle og uformelle kanaler for faglig samarbeid mellom senter og
institutt.
5.6. Ivaretakelse av NTNUs forpliktelser overfor studentene
Best mulige løsninger både når det gjelder arbeidsmiljø og fagmiljø vil være et sentralt bidrag
for å opprettholde og videreutvikle et godt tilbud til studentene. Splitting i senter og institutt
forutsettes ikke å endre de ansattes oppgaver og arbeidsplikt. Lønnspolitikkens bestemmelse
om at årsverket skal fordeles likt mellom undervisning og forskning, etter at tid til
administrasjon (vanligvis 6 – 10% av årsverket) er trukket i fra, gjelder som før. Ved å
etablere samarbeidsavtaler om bidrag til undervisning og veiledning vil arbeidsdeling knyttet
til studietilbudet ivaretas. Det at studieprogramledelsen for hhv. Historieprogrammene og
Lektorprogrammet i historie legges til fakultetet bidrar også til stabilitet i studietilbudet.
5.7. Personalmessig styring
Rektors forslag vil i stor grad innebære at de ansatte følger sine fagområder og gjennom det
får sin organisatoriske tilhørighet fastsatt.
Her er det imidlertid noen få unntak. Enkelte ansatte kan ikke, pga. av sin rolle i konflikten,
følge sin logiske innplassering ut fra faglig tilhørighet. Disse må dirigeres til hhv. senter eller
institutt. Alternativt må det finnes løsninger for enkeltindivider utenfor instituttet eller HF.
Dette er en del av en formell prosess hvor arbeidsgiver fastsetter den enkeltes innplassering.
Prosessen håndteres i et samspill mellom de aktuelle ansatte, fagforeninger/ev. andre
representanter for den ansatte og arbeidsgiver.
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5.8. Innspill fra medvirkningsrunden
Som tidligere nevnt ble rektors forslag sendt til alle ansatte ved IHS 25. september - med
invitasjon til å spille inn synspunkter og kommentarer til løsningen. Medvirkningsfristen ble
satt til 7. oktober. Mange av de ansatte valgte å benytte seg av muligheten til å komme med
innspill. Det har kommet inn 39 ulike svar. Flere av svarene er signert av, eller formidlet på
vegne av flere ansatte. Til sammen har 62 ansatte (undervisnings- og forskerstillinger,
stipendiater og II-erstillinger), emeriti, administrasjon og studenter kommet med sine innspill.
Bidragene peker i flere retninger. Det som imidlertid fremstår som gjennomgående er at de
som utgjør, eller assosierer seg med gruppe 1, er kritiske til forslaget om å skille ut Fate of
Nations (FoN) som eget senter. Det pekes på at det vil være stigmatiserende fordi
senterdannelsen blir sett på som fordeling av skyld. Dette skaper bekymring for FoN´s
renommé. Mange som er tilknyttet FoN, men som ikke har vært en del av konflikten, opplever
dette som belastende. Flere av disse er midlertidige ansatte i utdanningsstillinger. Videre
pekes det på at det vil være skadelig for undervisningen. Det trekkes videre frem at FoN er en
ganske stor forskningsgruppe, slik at løsningen vil påvirke mange ansatte.
De som utgjør gruppe 2, eller som ikke har vært en del av konflikten, støtter i stor grad
forslaget. De fleste trekker frem at den foreslåtte løsningen vil bidra til å gjenopprette et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø for de som ikke opplever å ha det i dag. Videre er det flere som peker
på at deres arbeidssituasjon ikke blir påvirket av den foreslåtte løsningen, og at den således
ikke er inngripende.
6. Rektors foreslåtte løsninger – to alternativer
Det vises til forslag til vedtak og til pkt. 5 ovenfor vedrørende rektors tilrådning. Som det
framgår av forslaget til vedtak legger rektor frem to alternative løsninger. Begge alternativene
forutsetter at dagens IHS legges ned i sin nåværende form.
Det ene alternativet er i tråd med forslaget sendt på medvirkningsrunde blant ansatte;
opprettelse av et institutt og et senter (Alternativ I i tilrådningen). Det andre alternativet er at
det opprettes to nye institutt (Alternativ II).
I utgangspunktet ble ikke det siste forslaget vurdert i særlig grad. Hovedårsakene til dette var
at det – gitt de arbeidsmiljømessige utfordringene og skillelinjene i konflikten – ville dreide
seg om ett forholdsvis stort og ett svært lite institutt og på denne måten ikke fremsto som
ønskelig løsning. I tillegg har man hatt fokus på løsninger av mer midlertidig karakter, med
det for øye å gjenforene miljøene. Dette hensynet har stått sterkt i begrunnelsen for å opprette
FoN som senter og ikke institutt. Institutter er normalt stabile og varige konstruksjoner, mens
sentre normalt er mer kortvarige etableringer. Det er imidlertid ikke noe formelt til hinder for
at styret kan opprette et institutt for så å legge det ned igjen etter noen år, dersom dette
vurderes som formålstjenlig. Å etablere institutt fremstår som noe mer permanent, ikke minst
fordi dette grepet krever at man ansetter instituttleder osv. Derfor ble ikke alternativ II sendt
ut på medvirkningsrunde.
Alternativ II framstår etter rektors vurdering som en likeverdig løsning, sammenliknet med
Alternativ I, i forhold til å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er ikke noe prinsipielt
som hindrer at man får to institutt med veldig ulike størrelse. Rektor har derfor valgt å ta med
begge alternativene i de videre vurderingene.
Side 17 av 35

Å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø er det høyest prioriterte kriteriet når rektor foreslår
organisatoriske endringer ved Institutt for historiske studier (IHS). Det ligger i bunnen for alle
vurderinger som er gjort i saken.
Det er viktig for rektor å understreke at man må søke å ta hensyn til alle ansatte ved instituttet.
Når rektor her foreslår tiltak, er det av hensyn til hele arbeidsstyrken, samt å danne et best
mulig grunnlag for arbeidet med gjenoppretting av arbeidsmiljøet. Valg av organisatorisk
tiltak må peke fremover.
Rektor viser til både medieoppslag og til noen av innspillene i medvirkningsrunden, der det
blir trukket frem at arbeidsgiver gjennom løsningen sendt ut i medvirkningsrunden fordeler
skyld. Rektor påpeker at det ikke foreligger noe straffeelement i en omorganisering. Rektor
har ikke utpekt noen som mer «skyldig» enn andre, selv om kartleggingsrapporten
ansvarliggjør den ene grupperingen i større grad enn den andre. Å foreta en skyldfordeling
blant de ansatte ved instituttet kompliseres ytterligere ved at rapporten viser at ledelsen ved
NTNU på flere nivåer ikke har gjort tilstrekkelig for å unngå eller dempe konflikten.
Når det gjelder kontor/arbeidsplass, tilgang til driftsmidler, mulighet til å søke
forskningsmidler internt og eksternt, deltakelse i nasjonale og internasjonale fora og nettverk,
og undervisnings- og veiledningsoppgaver mv. forutsetter rektor at omorganiseringene
gjennomføres slik at dette ivaretas uavhengig av hvilket alternativ styret vedtar.
IHS er på tross av arbeidsmiljøproblemene velfungerende faglig sett med gode resultater når
det gjelder studiepoeng, avlagte grader, publisering og BOA-inntekter. Instituttet er både
økonomisk og faglig bærekraftig. Innenfor sine områder er IHS i nasjonal sammenheng et av
de større instituttene. Instituttet er også godt synlig internasjonalt. For NTNU er det viktig å
bevare et slikt breddemiljø med flere studieprogrammer som samarbeider.
Rektors vurdering er at både alternativ I og alternativ II i tilrådningen innebærer at man
kombinerer minst mulig organisatorisk endring med en organisering som legger grunnlaget
for å gjenskape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de tilsatte.
6.1. Alternativ I i tilrådningen
I alternativ I vil nye IHS ha ansvar for studieprogrammene for Arkeologi, Europastudier,
Kulturminneforvaltning og Klassiske fag. Studieprogramlederne rapporterer til instituttleder
ved nye IHS. Når det gjelder Historieprogrammene (bachelor og master) og
Lektorprogrammet i historie flyttes ansvaret for studieprogrammene til HF fakultet.
Studieprogramlederne rapporterer til fakultetsledelse ved dekan. Rektor mener at det må
iverksettes særlige tiltak for å sikre samarbeid mellom nye IHS og senteret når det gjelder
undervisning og veiledning.
De ansatte ved senteret vil ha undervisning og veiledning på Historieprogrammene og
Lektorprogrammet i historie, og vil veilede ph.d.-stipendiater innenfor historie. Samarbeidet
om Historieprogrammene og Lektorprogrammet i historie blir derfor svært viktig. Dette
krever at det etableres avklarte samarbeidsrelasjoner og rutiner mellom senteret og IHS.
Historieprogrammene og Lektorprogrammet i historie vil ha stort behov for faglig
kompetanse og undervisningsressurser både fra IHS og senteret. Ansatte i begge enheter vil
faglig berettiget mene at deres faglige identitet er sterkt knyttet til historie som fag/disiplin.
Etter rektors skjønn ivaretas dette gjennom den foreslåtte modellen.
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Rektor forutsetter derfor at fakultetet, med støtte fra nivå 1, utformer tydelige og forpliktende
samarbeidsavtaler/retningslinjer som sikrer dette. Om nødvendig må det også gis
organisatorisk/prosessmessig støtte til å følge opp at samarbeidet fungerer i praksis og over
tid.
Studieprogramledelsen for Historieprogrammene anbefales lagt til fakultetsnivå (nivå 2). Det
gir tydelig autoritet til programledelsen på tvers av de omorganiserte enhetene.
Studieprogramleder rapporterer direkte til dekanen, jfr. NTNU kvalitetssystem.
Rektor foreslår denne ledelsesmodellen også for Lektorprogrammet i historie, siden dette er så
tett emnemessig integrert med Historieprogrammene, og omfatter undervisning som vil
leveres av både IHS og senteret.
Den foreslåtte løsningen bryter ikke opp eksisterende faglig samarbeid/konstellasjoner verken
ved IHS eller senteret. Samtidig opprettholdes den kronologiske bredden langt på vei innenfor
historiefaget ved IHS. Denne bredden og kompetansen er, ved full bemanning i programmene,
tilstrekkelig til å opprettholde og utvikle de tverrfaglige programmene. IHS beholder viktige
tverrfaglige miljøer med stort utviklingspotensial. Rektor viser i den forbindelse til at NTNU
nylig har satt i gang et prosjekt som skal utrede fremtidens HUMSAM-studier. Utredningen
skal ta for seg hele løpet fra årsstudier, bachelor, master og til ph.d. IHS vil med løsningen der
profesjonsorienterte studieprogram med historievinkling beholdes, kunne tjene som en pilot
og inspirasjon for utprøving og utvikling av nye programmer med nye faglige
sammensetninger innenfor humaniora.
6.2. Alternativ II i tilrådningen
Alternativ II er strukturelt sett likt alternativ I. Et institutt i stedet for et senter vil være en
«enklere» konstruksjon ved at institutter er en ordinær del av NTNUs struktur og at regelverk
og forvaltning generelt er godt tilpasset instituttnivået. Det må likevel iverksettes særlige
tiltak for å sikre samarbeid og avklaringer mellom de to instituttene med tanke på
undervisning/emner og økonomi.
For de ansatte, som alternativt plasseres i et senter, vil trolig instituttetablering bli sett på som
positivt og sannsynlig også bidra til å dempe opplevelsen av fordeling av skyld. På den andre
siden vil en instituttdannelse kunne oppfattes som en varig ordning med to institutter med
fokus innenfor historiske studier. Det nye instituttet bli også bli relativt lite.
6.3. Studenter
Det er avgjørende viktig at konflikten ved IHS og den foreslåtte organisatoriske endringen
ikke går ut over studentene (tom. Ph.d.). Dette påpeker også mange av de ansatte i innspillene
i medvirkningsrunden, uavhengig av om de er for eller mot løsningen som ble sendt ut i
medvirkningsrunden. Rektor legger vekt på at studieprogrammene vil bestå uavhengig av valg
av alternativ I eller II. Studentene skal få undervisning, veiledning og oppfølging av samme
kvalitet og omfang som før.
Det er også viktig å sørge for at rekrutteringen til studieprogrammene ikke går ned som følge
av konflikten og omorganiseringen. Rektor konstaterer at det hittil ikke ser ut til at konflikten
har virket negativt inn på gjennomføring og rekruttering. Det er likevel grunn til bekymring.
Instituttet får stadig negativ omtale i media, dette kan påvirke framtidig studenttilstrømning.
Rektor mener dette forholdet understreker at det haster med å iverksette organisatoriske tiltak
som gir ro og stabilitet. (Se for øvrig vedleggene «studenttall» og «møtt-tall»).
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6.4. Emneansvar
Senter eller institutt har ulike konsekvenser når det gjelder forvaltning og eierskap til
studieprogram og emner. I NTNUs studiekvalitetssystem er ikke senter et begrep. Et senter
kan dermed ikke ha ansvar for emner, herunder ph.d.-emner og kvalitetssikring av studier.
Fakultetene eier studieprogrammene og instituttet eier emnene. Kvalitetssikring av emner
foregår ved instituttet som har ansvaret for emnene. Skulle hele IHS videreføres i en
senterløsning måtte styret gjøre eget vedtak om at sentrene kan ha ansvar for emner og
kvalitetssikring. I praksis får da senteret det samme ansvar som et institutt har innen
utdanningsområdet.
I et alternativ med ett senter og ett institutt kan dette løses ved å legge ansvaret for emnene til
nye IHS. Ansatte i senteret gir sin undervisning inn i emnene. Nye IHS har ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av emnene, jf. NTNUs kvalitetssystem. Men
personalansvar for de som gir undervisning i emnene ligger hos senterleder. Dette vil fordre et
tett samarbeid mellom nye IHS og senteret i felles utvikling av emnene. Hvis dette ikke lar
seg gjøre, vil det kreves et vedtak om å gi senteret ansvar for emner, på samme måte som om
man etablerer to sentre. Dvs. senteret får de samme fullmaktene innen utdanningsområdet
som et institutt.
6.5. Stipendiater og postdoktorer
Dagens IHS har 27 stipendiater og fem postdoktorer. Det vil være logisk at de følger sine
fagområder/faggrupper ved omorganiseringen. Stipendiatene ved IHS er opptatt av å beholde
det gode faglige og sosiale miljøet de har bygget opp, og det er viktig at det legges til rette for
dette. Omorganiseringen vil imidlertid ikke medføre endring i tilknytning til ph.d.-program,
da HFs ph.d.-program er organisert på tvers av instituttstrukturen. Stipendiatene ved IHS er i
all hovedsak tatt opp på ph.d.-programmet i historie- og kulturfag (arkeologi, historie,
kulturminneforvaltning, europakunnskap). Noen få stipendiater tilknyttet Klassiske fag ved
IHS er tatt opp på ph.d.-programmet i estetiske fag, men heller ikke for disse vil
omorganiseringen bety noen endring i programtilknytning. I medvirkningsrunden har det
kommet en fellesuttalelse fra de stipendiatene som er tilknyttet veiledere ved Fate og Nations
om at de finner det naturlig og ønsker å følge sine veiledere. Rektor legger til grunn at dette er
uproblematisk.
6.6. Administrasjon
IHS har i dag sju administrative stillinger, hvorav én kontorsjef. Rektors forslag om å
opprettholde IHS som institutt, samtidig som man skiller ut et senter/alternativt oppretter et
nytt institutt, har konsekvenser for administrasjonen. Dette peker også administrasjonen ved
dagens IHS på i sitt innspill i medvirkningsrunden. Rektor forutsetter at fakultetet foretar de
nødvendige justeringer rundt administrativ støtte, og at hensynet til forsvarlig drift og
arbeidsmiljø også ivaretas for denne gruppen ansatte uavhengig av hvilken løsning styret
vedtar. Det er naturlig at fakultetet i en overgangsperiode foretar midlertidige justeringer for å
sikre forsvarlig drift.
6.7. Varighet på løsningen
Rektor vurderer det slik at både alternativ I og alternativ II er løsninger som må gis en viss
varighet. Så langt faktakartleggingen, kontradiksjonene og andre kilder til kunnskap om
situasjonen viser, er konflikten så alvorlig og dyp at oppsplittingen av instituttet må vare
relativt lenge for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle. Inneværende lederperiode går
ut 31.7.21. Rektors vurdering er at dette vil gi et for kort tidsperspektiv, og foreslår at
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omorganiseringen i første omgang varer ut neste lederperiode, altså ut juli 2025. Målet er at
miljøene på lengre sikt kan samles igjen i samme institutt.
Mot slutten av perioden må derfor omorganiseringen evalueres for å vurdere om samling er
forsvarlig, om ordningen med institutt og senter bør fortsette eller om man må vurdere andre
varige løsninger. Gitt målet om samling av miljøene på lengre sikt, er det viktig å presisere at
det foreslåtte sentret ikke skal bygge seg opp til et konkurrerende institutt med IHS.
6.8. Ledelse og medvirkning
Et svært viktig punkt som må følges opp handler om styring, ledelse, og medvirkning.
Kartleggingsgruppa gir her følgende råd (Rapport 2, s.8):
«I etterkant eller som en del av en omorganisering hvor involverte parter over lang tid
har stått i denne type alvorlige konflikt, anbefaler Kartleggingsgruppa å gjennomføre
en organisasjonsutviklingsprosess på alle de «nye» teamene, etter flytting av grupper
og ansatte, for å sikre en strategisk forankring og en kultur for samhandling. Dette
inkluderer også lederutvikling. Prosessen med organisasjonsutvikling bør ta tak i alle
de bakenforliggende faktorene («bakteppene») som er omtalt i rapport 1. For
eksempel mener vi det sterkt bør vurderes å etablere en ledergruppe med
representanter for ulike fagmiljøer, et uformelt nivå 4, som en medvirknings- og
medbestemmelsesarena, der man kan diskutere viktige spørsmål, og få
tilbakemeldinger fra fagmiljøene, før man presenterer og diskuterer saker i
personalmøtene.»
Rektor forutsetter at dette følges opp på fakultetsnivå, uavhengig av valgte løsninger. Det må
legges vekt på internkommunikasjon. Kanaler for informasjonsdeling må utvikles og brukes.
Medarbeiderne må ha like gode ordninger for medvirkning, uavhengig av løsninger.
Dersom alternativ I vedtas, vil rektor understreke viktigheten av at senteret får en tydelig
ledelse med et tydelig beskrevet mandat. Senterleder inngår i fakultetets ledergruppe på linje
med IHS sin instituttleder og HFs øvrige instituttledere. Senterleder opprettes imidlertid som
funksjon fram til 31.7.2021, deretter vurderes utlysning av åremålsstilling som senterleder for
perioden 1.8.2021 til 31.7.2025. Dersom alternativ II vedtas utlyses instituttlederstillingene
for begge instituttene snarest, og lederne inngår som normalt i fakultetets ledergruppe.

6.9. Økonomi, ressurser og areal
Arbeidskonflikten ved IHS har påført NTNU, HF og IHS ekstra økonomiske utgifter. Dette er
utfordrende å håndtere i en situasjon der mye tyder på veksten i bevilgningene til
universitetene vil avta. Det såkalte ABE-kuttet skal også håndteres.
Rektor anbefaler imidlertid at nivå 1 i dialog med fakultetsledelsen ved HF må vurdere å
kompensere fakultetet for eventuelle merutgifter som omorganiseringen vil medføre. Dette må
inngå i arbeidet med budsjettfordelingen for 2020.
Dersom alternativ I blir vedtatt, vil det være aktuelt å legge det administrative ansvaret for
budsjett og virksomhetsstyring for senteret direkte under HFs økonomiseksjon. Senteret må
sikres budsjett og økonomi på linje med instituttene ved HF. Det må inngås avtaler/etableres
retningslinjer mellom instituttet og senteret om fordeling av resultatmidler, først og fremst
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studiepoeng og avlagte grader på historieprogrammene og lektorprogrammet i historie.
Fordeling av publikasjonspoeng og resultatmidler for avlagte ph.d. er derimot uproblematisk
siden gjeldende ordninger tar høyde for slike situasjoner. Likeledes er alle kontrakter for
eksternfinansierte prosjekter inngått på fakultetsnivå. Overføring BOA-prosjekter til et senter
under HF krever bare en teknisk justering. Dersom alternativ II blir vedtatt vil det
administrative ansvaret for budsjett og virksomhetsstyring ligge på instituttene. Dette ligger
imidlertid innenfor fakultetets fullmakter å tilpasse på en hensiktsmessig og effektiv måte.
6.10.
Rektors forslag til vedtak
Rektors forslag til vedtak er i samsvar med drøftingene i dette notatet. Når det gjelder punktet
hvor instituttet formelt nedlegges skyldes det hensynet til personalkabalen. Ved nedlegging av
instituttet fristilles de ansatte og kriteriene i pkt. 3.6 ovenfor – Personalmessig styring – kan
benyttes. Alternativ til dette formalgrepet er bruk av arbeidsgivers generelle styringsrett.
Denne vil sannsynligvis kunne ivaretatt den personalmessige styringen i de aller fleste
tilfeller, men styringsretten har enkelte begrensninger, den inviterer ikke til involvering av
fagforeningene på samme måte som en fristilling og vil trolig kunne skape flere utfordringer i
innplasseringsarbeidet.
Når det gjelder valg av alternativ vil alternativ I framstå med et kortere tidsperspektiv og har
preg av større midlertidighet med tanke på framtidig sammenslåing, mens alternativ II vil
gjøre gjennomføring av utdanning enklere, men har mer preg av permanent løsning.
Rektor vektlegger hensynet til gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljø som det tyngste
kriteriet og til grunn for sin tilrådning. Etter rektors vurdering tilfredsstiller både alternativ I
og alternativ II dette hensynet.

7. Omorganisering - medbestemmelse og medvirkning
Ved alle spørsmål om endringer ved en virksomhet stilles det krav om både medbestemmelse
og medvirkning. Dette er nedfelt i NTNUs tilpasningsavtale.
Medbestemmelse ivaretas gjennom tillitsvalgte og strukturerte møtepunkter mellom
arbeidsgiver og fagforeningene. Medvirkning ivaretas direkte av enhetenes ledere og ansatte
hvor medarbeiderne selv medvirker i utformingen av de beslutninger som berører
arbeidssituasjonen.
På sentralt nivå (hele NTNU) og fakultetsnivå ivaretas medbestemmelse gjennom de formelle
medbestemmelsesorganene med tillitsvalgte (IDF4- SESAM og IDF-LOSAM). Disse
medbestemmelsesorganene behandler også enkelte saker fra institutt og avdelingsnivå når
sakene kreves behandlet formelt med hovedtillitsvalgte i de etablerte organene. I saker som
angår arbeidsmiljøet deltar verneombudslinjen i medbestemmelsesordningen.
I henhold til NTNUs tilpasningsavtale, er saken om organisasjonsendringene behandlet i
Sentralt samarbeidsorgan (IDF-SESAM) før styrets endelige behandling. IDF-SESAM ble gitt
en orientering om saken i møte 16.10, og partene forhandler saken om organisasjonsendringer
i møte 25.10. Protokoll fra dette møtet foreligger ikke i skrivende stund, men vil bli ettersendt
saken.
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IDF står for Informasjon, drøfting og forhandling
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Rektor har gjennom hele prosessen vært opptatt av å sikre at ingen organer eller
enkeltpersoner som har deltatt i behandlingen av saken har vært inhabile. Dette er
hovedbegrunnelsen for at rektor i styremøtet 19.september ba styret legge instituttet direkte
under rektor, jf. S-sak 34/19.
Tidslinjen for medvirkning, medbestemmelse og vurderinger har i grove trekk sett slik ut:
Tidspunkt
Uke 36 og 37
Uke 37 og 38
Uke 37 og 38
13.09
19.09
Uke 39
07.10
16.10
Uke 42

Handling
Gjennomgang av tilsvar (kontradiksjoner innsendt innen fristen som var 1.9)
Vurdering av midlertidig organisasjonsendring rundt IHS knyttet til prosessen
Bearbeiding av prinsipper for og forslag til organisatoriske endringer
Orienteringssak i SESAM (Sentralt samarbeidsutvalg) om styresak 19.09
Styret behandlet sak om å løfte IHS ut av HF
Informasjon til ansatte og invitasjon til medvirkning om rektors forslag til
organisatoriske endringer
Frist for skriftlige innspill fra ansatte (medvirkning)
Informasjon om saken i SESAM.

25.10

Behandling av forslag til styresak i rektoratet
Forhandling av organisasjonsendringene i SESAM, og drøfting av sakens øvrige
aspekter.

31.10

NTNUs styre behandler saken

8. Gjenoppretting av forsvarlig arbeidsmiljø
Flere ansatte ved IHS, og særlig i gruppe 2, har i perioder under konflikten hatt - og har dårlig
helse. De helsemessige utfordringene er både av fysisk og psykisk karakter, og flere gir også
uttrykk for at konflikten har hemmet deres faglige arbeider.
Arbeidsgiver har gjennom hele prosessen, ut fra et HMS-perspektiv fortløpende vurdert
behovet for individuelle samtaler og annen støtte overfor enkeltpersoner. Det har videre hele
tiden vært et tilbud om benyttelse av NTNUs bedriftshelsetjeneste og eventuell ekstern
psykologbistand gjennom NTNUs rammeavtale.
8.1. Status
Konflikten ved IHS har vokst over flere år og kjennetegnes i dag av manglende
kommunikasjon, konfrontasjoner og fiendebilder. Konflikten har kommet så langt at
gjenoppretting i et felles arbeidsmiljø vurderes som urealistisk på kort sikt. I tillegg kommer
at flere ansatte har vært, og er sykemeldte med helsemessige problemer som har klar
sammenheng med konflikten.
Dette har betydning for gjenopprettingsprosessen. Det viktigste i det videre arbeidet er å
snarest mulig sikre et arbeidsmiljø der ansatte ikke blir syke på grunn av forhold på jobben.
Høyt konfliktnivå og gjentagende konfrontasjoner mellom personer og grupper, som i dag har
jevnlig omgang med hverandre, vurderes som den største risikofaktoren for negative utslag på
ansattes helse og velferd på jobb.
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8.2. Tiltak på kort sikt
På kort sikt mener rektor at det viktigste tiltaket er å skille partene organisatorisk og fysisk.
Det er imidlertid ikke slik at en omorganisering i seg selv umiddelbart vil løse alle
arbeidsmiljø-utfordringene. Det må settes i verk en rekke tiltak, og vi går her kort gjennom
det som vi i dag anser som de vesentligste:
Det må fortsatt legges godt til rette for helsehjelp både internt gjennom NTNUs
bedriftshelsetjeneste og eksternt, f.eks. ved bruk av NTNUs bedriftsavtale vedrørende hjelp
hos psykolog. Rektor forutsetter at HF aktivt bruker denne muligheten og har en liberal
praksis vedrørende godkjenning og betaling av konsultasjoner.
Hvis styret vedtar rektors tilrådning, uavhengig av alternativene, vil daglig kontakt mellom
personer i konflikt reduseres betraktelig. Det er likevel nødvendig med noe kontakt. Det bør
derfor hurtig utarbeides kjøreregler for omgang og kommunikasjon slik at alminnelig
omgangsform ivaretas. Rektor minner om at «respektfull» er en sentral verdi ved NTNU. I
tilknytning til dette forventer rektor at lederlinjen tydelig kommuniserer sine forventninger
om oppførsel og samarbeid, og også reagerer raskt ved eventuelle overtramp. På dette
området vil det være nødvendig å vise omtanke når det gjelder etablering av
samarbeidsrelasjoner – og også aktivt vurdere fritak for samarbeidsrelasjoner
På kort sikt må det også vurderes ev. kompenserende tiltak/særlig tilrettelegging for å
eksempelvis ta igjen evt. tapt merittering, for opphenting/ajourføring av faglige prosjekter
som har blitt skadelidende. Generelt handler det her om tilrettelegging slik at enkeltpersoner
raskest mulig kommer tilbake til normal arbeidsrytme og arbeidshverdag. Tiltak må vurderes
individuelt og tilpasses den enkeltes situasjon.
For stipendiatenes og postdoktorenes del er det viktig at de ikke «presses» til å velge lojalitet
og fakultetet må delta i ev. dialog om tilknytning til organisatorisk enhet. Videre må det
legges til rette for at det gode faglige og sosiale miljøet blant stipendiatene ved IHS kan
opprettholdes.
NTNU har i utgangspunktet gode ordninger for forskningstermin, frikjøp fra undervisning i
kortere perioder og finansiell støtte til prosjekter. Det må likevel vurderes om enkeltpersoner
skal gis støtte utover dette med tanke på faglig gjenoppretting.
«Ordinære» kostnader knyttet til frikjøp, forskningstermin og forlengelser mv. forutsettes
dekket av fakultetet. Rektor ber imidlertid fakultetet lage et estimat over ev. ekstraordinære
kostnader. Dette vil bli vurdert i tilknytning til kommende års budsjettfordeling, det vises her
til pkt. 6.9 ovenfor.
I tillegg til disse konkrete tiltakene mener rektor det snarest må etableres et mer systematisk
og overordnet program for utvikling av arbeidsmiljøet ved de organisatoriske enhetene. I et
slikt program vil rektor legge til rette for omfattende bidrag til fakultet og institutt/senter fra
NTNUs sentrale HR- og HMS-avdeling - og i en oppstartfase bør det vurderes om HR- og
HMS-avdelingen skal tillegges en vesentlig del av ansvaret for utvikling og igangsetting av
programmet. Et slikt program forutsettes å ha klare mål, konkrete tiltak og en klar forpliktelse
overfor partene til å bidra. NTNUs arbeidsmiljøutvalg (AMU) bør holdes oppdatert om
utviklingen i programmet og arbeidsmiljøet generelt og jevnlig gi råd om videre arbeid og
aktuelle tiltak.
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8.3. Tiltak på lengre sikt
Selv om det settes inn kortsiktige gjenopprettende tiltak er det ingen tvil om at gjenoppretting
handler om kulturendringsprosesser som tar lang tid og som det må jobbes planmessig og
strukturert med – og med bred involvering i arbeidsmiljøet.
Rektor går ikke her inn på det langsiktige gjenopprettingsarbeidet utover å forutsette at slikt
arbeid igangsettes. Rektor legger til grunn at arbeidet forankres hhv. ved institutt og senter i
samarbeid med fakultetet og NTNU sentralt, og at det utarbeides forpliktende planer for
gjenoppretting. Planene må tydelig plassere ansvar, medvirkning, sentrale virkemidler og mål.
Rektor mener at på kort og mellomlang sikt er det uhensiktsmessig at de organisatoriske
enhetene (alternativ I eller II) skal samarbeide om felles gjenoppretting og kulturbygging
utover å utvikle grunnleggende regler for samhandling og omgang i det daglige. På lengre sikt
bør en felles tilnærming vurderes.

9. Vedlegg
- Powerpoint – medvirkningsnotat
- Tabeller – studentopptak mv.
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Studenttall IHS våren 2019
Studieprogram
Fag
Bachelor
Arkeologi
Master
Arkeologi
Bachelor
Historie
Master
Historie
Årsstudium
Historie
Bachelor
Kulturminneforvaltning
Master
Kulturminneforvaltning
Årsstudium
Latin
Lektor
Historie
Bachelor
Europastudier - statsvitenskap
Bachelor
Europastudier - språk
Master
Europastudier

Antall studenter
90
25
220
65
50
55
25
5
120
39
84
35

SUM

813

Tallene er hentet fra DBH, med unntak fra bachelorprogrammet i
europastudier.
Tallene for studieretningene på europastudier måtte hentes fra FS, da
DBH ikke har tatt på studieretningsnivå. Det er en differanse på 3
studenter mellom tallene fra DBH og FS, noe som kan skyldes at FS er
en dynamisk database i motsetning til DBH.
Første opptak til studieretningen statsvitenskap var studieåret
2018/2019. Det var ikke opptak til studieretningene tysk, fransk og
spansk dette studieåret.
Opptakstall høsten 2019
Studieprogram
Fag
Bachelor
Arkeologi
Master
Arkeologi
Bachelor
Historie
Master
Historie
Årsstudium
Historie
Bachelor
Kulturminneforvaltning
Master
Kulturminneforvaltning
Årsstudium
Latin
Lektor
Historie
Bachelor
Europastudier - statsvitenskap
Bachelor
Europastudier - språk
Master
Europastudier
SUM

Ja-svar
36
13
118
26
104
26
8
14
22
26
52
10
455
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MØTT-TALL
IHS 2017-2019
Nivå

Bachelor

Studieprogram
2017 2018 2019*
Antikkens kultur og klassiske
12
4
10
fag
Arkelogi
40
36
42

Bachelor

Europastudier, engelsk**

48

27

26

Bachelor

Europastudier, fransk**

0

5

4

Bachelor

Europastudier, spansk**

0

4

10

Bachelor

Europastudier, tysk**
Europastudier,
statsvitenskap**
Historie
Kulturminneforvaltning

0

5

6

0

30

34

85
12

99
28

94
24

Lektorutdanning i historie

29

26

26

6
16
27
1
14
69
5
364

11
12
29
1
12
73
11
413

13
15
29
0
8
83
11
435

Bachelor

Bachelor
Bachelor
Bachelor
Lektor
Master
Master
Master
Master
Master
Årsstudium
Årsstudium
SUM

Arkelogi
Europastudier***
Historie
Klassiske fag
Kulturminneforvaltning
Historie
Latin

*Møtt-tallene for 2019 er ikke endelige da de er basert på at
studentene har betalt semesteravgift og bekreftet
utdanningsplanen sin.
Frist for betaling av semesteravgift var 15.09., men studentene
får purring på betaling med ny frist. I tillegg kan registrering av
betalt semesteravgift ta to-tre dager, slik at betalinger som ble
gjort fram til 15.09. ikke nødvendigvis har blitt registrert pr.d.d.
Tallene for IHS ble oppdatert av opptakskontoret 16.09.19

**Studieåret 2017/18 ble det kun tatt opp studenter til bachelor
i europastudier med fremmedspråk, studieretning engelsk.
***Master i europastudier ble internasjonal master fra 2018/19
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
17.10.2019
Saksansvarlig: Frank Arntsen
Sakbehandler: Hanne Bergfjord og Kirsten Prestøy

S-sak 39/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Virksomhetsrapport 2. tertial 2019

Tilrådning
Styret tar virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2019 til etterretning.
Formål
Formålet med saken er å gi styret en orientering om status innenfor følgende områder:
- Gjennomføringen av NTNUs årsplan for 2019
- Annen aktuell virksomhetsinformasjon
- Økonomisk status pr 2. tertial og prognose for årsresultat 2019
- Status 2. tertial og prognose for BOA-aktiviteten

Oppsummering
1. Status på gjennomføring av årsplan
Det overordnede bildet er at det også i andre tertial er arbeidet systematisk og godt innenfor de
fem strategiske hovedområdene som er definert i årsplanen for 2019. Det er ikke identifisert
vesentlige forsinkelser eller behov for omprioriteringer.
Statusgjennomgangen av de fem målene som inngår i utviklingsavtalen med KD, viser at NTNU i
hovedsak vil levere i henhold til avtalen innen utgangen av 2019.
Utviklingsplanene for Framtidens studietilbud og livslang læring, Læringsstøtte og Innovasjon er
utviklet i perioden. Utviklingsplan for miljø utarbeides av en bred arbeidsgruppe og vil
ferdigstilles senere i år. Hvilke andre områder det er hensiktsmessig å ha utviklingsplaner for, er
under vurdering.

2. Aktuell informasjon og styringsdata
Avsnittet inneholder informasjon om temaer som er aktuelle akkurat nå, bl.a. de endelige
resultatene av årets opptak i form av oppmøte ved studiestart høsten 2019. Videre gjennomgås
status for utvalgte temaer innenfor forskning, formidling og nyskaping, sammen med resultatene
for 2. tertial knyttet til sykefravær, HMS-avvik mv. Vi kommenterer også status for oppfølging av
de to internrevisjonene som ble gjennomført i 2018.
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3. Status økonomi og prognose pr 2. tertial – bevilgningsøkonomien
NTNU har et merforbruk ift. budsjett på 47 mill. kr. ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes
delvis et høyere aktivitetsnivå enn budsjettert så langt, delvis mindre inntekter enn forventet, samt
noe periodiseringseffekter som følge av at kostnader har kommet tidligere enn budsjettert og
delvis et reelt merforbruk/mindreinntekt. Rektor styrer fortsatt mot budsjett, men mest realistisk
årsprognose pr utgangen av andre tertial tilsier et merforbruk mot budsjett på inntil 50 mill.kr.
Dette vil medføre at NTNU går ut av 2019 med et avsetningsnivå i størrelsesorden 100-150
mill.kr (ca 1,5-2% av bevilgning)

4. Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Det forventes en total BOA-omsetning i 2019 på mellom 2130-2280 mill. kr. Justert for pris- og
lønnsvekst gir dette en BOA-aktivitet på samme nivå som i 2018.
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1. Status for gjennomføring av årsplanen for 2019
NTNUs årsplan for 2019 ble vedtatt av styret 5. desember 2018 (S-sak 29/18). Årsplanen er delt
inn i fem strategiske hovedområder som er gjensidig avhengig og forsterker hverandre:
• Sterke fagmiljøer
•

Styrket samspill og tverrfaglighet

•

Framtidens studietilbud og livslang læring

•

Fornyelse av infrastruktur for lærings- og
arbeidsmiljøer

•

Effektive og moderne støttefunksjoner

«Blomsten» bygger på en risikovurdering av strategien og definerer hvilke områder det er viktig
å starte med for å nå målene innen 2025.

Sterke fagmiljøer
Videreutvikling av sterke fagmiljøer er fundamentet for vår virksomhet og helt avgjørende for å
realisere strategien. Det er både behov for å løfte den faglige kvaliteten i bredden og å utvikle flere
spissmiljøer. Dette gjelder både innenfor utdanning, forskning, nyskaping og formidling.

Mål 2 og mål 5 i utviklingsavtalen med KD inngår i dette strategiområdet.
Mål 2 i utviklingsavtalen med KD:
Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering
Det nye modulbaserte tilbudet i utdanningsfaglig basiskompetanse ble første gang tilbudt våren
2019 og er nå evaluert. Tilbakemeldingene var svært positive. I høst omfatter tilbudet 13 valgbare
moduler, og flere nye moduler er under utvikling. NTNUs system for pedagogisk merittering skal
evalueres, og en ekstern evalueringskomite starter dette arbeidet i høst.
Mål 5 i utviklingsavtalen med KD:
Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå
Det er gjennomført en dagssamling på Stjerneprogrammet 2.0 med ERC som tema. Formell
oppstart av Stjerneprogrammet 3.0 blir 04.11.2019. Et formøte er gjennomført med deltakere
nominert av fakultetene.
NTNUs nye International Chair, professor Edgar Hertwich, tiltrådte 1.7.2019 og er knyttet til
institutt for energi og prosessteknikk (EPT). Han kom fra en stilling som professor og direktør for
et forskningssenter ved Yale University.
Tilbakemeldingen fra NFR på SFI-skissene (18 stk.) kom i juni og forbedringspunkter er diskutert
mellom søkerne og linjeledelsen. Det ble særlig arbeidet med å integrere industripartnere fram
mot søknadsfristen 25.09. Sju initiativ ble terminert, og 11 søknader med NTNU som
vertsinstitusjon ble sendt inn.
Strategiområdet «Sterke fagmiljøer» får i 2019 ytterligere løft gjennom:
Flere European Research Council (ERC) Grants
I september 2019 ble NTNU tildelt et ERC starting Grant. Førsteamanuensis Francesca Verones
ved Program for industriell økologi (IV-fakultetet) skal forske på hvordan mennesker påvirker
havet. I samme søknadsrunde fikk to søkere karakter A i finalerunden uten å få tildelt midler på
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grunn av budsjettbegrensninger i ERC. Høsten 2019 er fem av NTNUs 12 søkere til ERC
Consolidator grant invitert til finalerunden og intervjuer i høst. Intervjutrening for alle finalistene
er gjennomført med professorpaneler i september.

Styrket samspill og tverrfaglighet
Fagmiljøene må i økt grad ta i bruk vår kunnskap i samspill med samarbeidspartnere og samfunnet
for øvrig, og det tverrfaglige samarbeidet internt må forbedres. Internasjonalisering er et
gjennomgangstema i 2019.

Mål 4 i utviklingsavtalen med KD inngår i dette strategiområdet:
Vi skal synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre
NTNU forsetter å levere gode resultater innen nyskaping og innovasjon, og ekstra hyggelig er to
innovasjonspriser i andre tertial:
− Professor Asgeir J. Sørensen mottok Forskningsrådets innovasjonspris for 2019. Han leder
senter for fremragende forskning NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations
and Systems. Hans koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler
og styrker havnasjonen, både økonomisk og med tanke på kunnskap og kompetanse.
− Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim
kommune for helhetlig og systematisk innovasjonsarbeid over lengere tid. Som første
kommune i Norden har Trondheim tatt steget over i universitetskommunen Trd 3.0, og etablert
et helhetlig og institusjonalisert samarbeid med NTNU. Dette er en ny måte å organisere
forsknings-, innovasjons- og utviklingssamarbeid på. Kommunen får tilgang på forskere og
kunnskap og nettverk som universitetet har, og NTNU kan bruke kommunen som et
laboratorium i samfunnsnyttig forskning.
Det arbeides med å fremskaffe kunnskapsgrunnlag om innovasjon og universiteter gjennom
rapporten «How universities contribute to innovation: A literature review-based analysis».
Rapporten overleveres statsråden medio november.
Det er startet et arbeid med å utvikle en programplan for en pilot for indikatorsett for
synliggjøring av universitetenes bidrag til innovasjon. Arbeidet bygger på rapporten Mot et
bredere målesystem for UoH-sektorens bidrag til innovasjon – Forslag til målesystem basert på
erfaringer fra NTNU, som ble overlevert statsråden i vår.
Det er utviklet flere piloter om integrasjon av innovasjonskompetanse i ph.d.-utdanningen.
Eksempler på dette er «Ocean school of Innovation», «Helseinnovatørskolen» og «PIMS/
NORSI». En kartlegging som skal oppsummere hvordan innovasjonskompetansen er integrert i
ph.d.-utdanningsløpet ved NTNU.
Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon («Innovasjonsleder-programmet») er godt i
gang, og i 2019 er det registrert et rekordstort antall søknader til NTNUs Innovasjonsstipend. Det
er også registrert en økning av søknader om midler fra NTNU Discovery, og videre rapporterer
TTO at det pr. 1.9. er registrert en økning i mottatte ideer fra fagmiljøene, samt en dobling av
etablering av start-ups og inngåtte lisensavtaler sammenlignet med fjoråret.
Strategiområdet «Styrket samspill og tverrfaglighet» får i 2019 ytterligere løft gjennom:
Internasjonal handlingsplan
Pr. september 2019 deltar NTNU i 171 prosjekter i Horisont 2020 med en samlet inntekt til
NTNU på € 85,7 millioner. Med litt over et år igjen av H2020 er NTNUs mål om en inntekt fra
rammeprogrammet på 1 milliard innenfor rekkevidde. NTNU har så langt i år deltatt i 346
søknader. Tallet for hele 2018 var 345. Tilslagsprosenten er fortsatt lav og svakt nedadgående.
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Gjennomsnittlige tilslagsprosenten for NTNU i hele H2020-perioden er 11,5 %, og
tilslagsprosenten så langt i år er 10,9 %. Litt under halvparten av 2019-søknadene er til Marie
Sklodowska Curie Action-programmet.
Nordic5Tech- partnerne deltar samlet i 1035 prosjekter i Horisont 2020. NTNU deltar i færrest
prosjekter blant N5T-institusjonene i rammeprogrammet, men er på tredjeplass i de tematiske
programmene (samfunnsutfordringer og konkurransedyktig næringsliv).
NTNU deltar i et konsortium som søker Erasmus+ om å bli et European University Network
(EUN). EUN dreier seg om utvikling av utdanningssamarbeid på tvers i Europa med mål om å
skape mer konkurransedyktige universiteter.
NTNU har fått innvilget tre nye Erasmus Mundus Masterprogram, der ett er koordinert fra NTNU.
Videre har vi fått fem nye strategiske partnerskap under Erasmus+, hvorav tre er koordinert fra
NTNU. I tillegg koordinerer NTNU et nytt kapasitetsbyggingsprosjekt under Erasmus+.
I høst har NTNU tatt opp 412 internasjonale studenter fra 69 land til internasjonale mastergrader
og 53 studenter til Erasmus Mundus-programmene. Alle internasjonale gradsstudenter har fått
bolig. I august tok NTNU imot 1300 nye utvekslingsstudenter, og 3.-16. august arrangerte NTNU
mottaksuke for nesten 1500 internasjonale studenter. Høsten 2019 reiser ca. 950 NTNU-studenter
ut på utveksling.
Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunnseffekt
Utviklingsplanen har fokusert på tre innsatsområder med konkrete tiltak for å realisere NTNUs
strategi innen området:
• Etablere struktur, lederforankring og insentiver for innovasjon og nyskaping
• Utvikle effektive og gode virkemidler og støttefunksjoner for innovasjon
• Videreutvikle og øke NTNUs samspill med arbeidslivet
Arbeidet med iverksetting av de konkrete tiltakene er i gang.

Framtidens studietilbud og livslang læring
Arbeidet med utvikling av et framtidsrettet studietilbud og tilrettelegging for livslang læring innebærer
fortsatt fokus på faglig integrasjon, og er viktig både for vår posisjon i sektoren og for styrking av
handlingsrommet.

Mål 1 i utviklingsavtalen med KD gjelder dette strategiområdet:
Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering
Arbeidet med utvikling av NTNUs studieportefølje har i andre tertial som planlagt handlet om å
videreføre faglig konsolidering, samordning og faglig integrasjon. Utvikling av et felles digitalt
prosessverktøy som støtter studieplanarbeidet og kvalitetsarbeidet er kommet flere steg videre i
perioden. Verktøyet skal bidra til tydeligere studieprogramledelse, forbedret kvalitetsarbeid og
bygging av gode kvalitetskulturer.
Behovet for bedre integrering av EVU-virksomheten i den ordinære studieporteføljeutviklingen er
synliggjort gjennom arbeidet i to interne grupper og arbeidet med NTNUs høringsinnspill til NOU
2019:12 Lærekraftig utvikling. Som et ledd i satsingen på EVU åpnet NTNU et Oslo-kontor 29.
august. Kontoret inneholder undervisningsrom, grupperom og kontorplasser.
Flere fakultet har satt av strategiske midler for å stimulere til økt bruk av studentaktive lærings- og
vurderingsformer, og tilrettelegging for internasjonalisering. Støtte til Erasmus Mundusmasterprogram er et viktig kvalitetsstempel, og som nevnt foran under omtalen av internasjonal
handlingsplan, fikk NTNU i år støtte til tre slike program.
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Strategiområdet «Framtidens studietilbud og livslang læring» får i 2019 ytterligere løft gjennom:
Utviklingsplan for fremtidens studietilbud og livslang læring
Plan for revidering av kvalitetssystemet er laget, og dialogmøter med aktører i organisasjonen har
startet. Økt vekt på arbeidsrelevans og praksis i studier blir viktig under revideringen. Mange
aktuelle problemstillinger på dette området er tatt opp i NTNUs innspill til stortingsmeldingen om
arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Studieplaner for studier som omfattes av nye nasjonale retningslinjer for helse- og
sosialfagutdanningene (RETHOS) er revidert. I andre tertial er har også prosjektet Fremtidens
teknologistudier startet opp. I tillegg er prosjektplan for prosjektet Fremtidens HumSam-studier
utformet. Prosjektene Fremtidens teknologistudier og Fremtidens HumSam-studier har besluttet
samgang, og søker med det å realisere viktige synergier.
Utviklingsplan for læringsstøtte
Det nye modulbaserte tilbudet i utdanningsfaglig basiskompetanse, omtalt under «Sterke
fagmiljø» foran, er vesentlig for å nå målene i denne planen. Det jobbes også med å forbedre
funksjonalitet i verktøy som brukes til ulike former for (digital) vurdering, inkludert innlevering
av prosjektoppgaver. Biblioteket har startet innføring av DLR (Digitale læringsressurser) med en
pilot nå i høst.

KD har i tildelingsbrevet for 2019 uttrykt forventning om piloter på mentorordninger. Dette er tatt
inn i utviklingsplan for læringsstøtte, og fakultetene har startet piloter på slike ordninger i høst.
SU- og HF-fakultetet samarbeider om etablering av prosjektet BLINK NTNU, et samlingssted for
utveksling og læring på tvers. Gjennom BLINK skal fagmiljøene få lett tilgang til ressurspersoner
og støttefunksjoner for nye læringsformer. Prosjektet lanseres som et tilbud til fagmiljøene i høst.

Administrative støttesystemer for ph.d.-utdanningen
Forskningsutvalget ønsker å kvalitetssikre ph.d.-løpet og har satt i gang et prosjekt på
administrative støttefunksjoner, som skal iverksette digitaliseringstiltak og forbedringer som
støtter opp under helhetlige, standardiserte rutiner og arbeidsprosesser. Bakgrunnsinformasjon
ble innhentet i sommer, og prosjektet startet opp i september. Prosjektet er et svar på
fakultetenes ønsker om forbedringer sendt inn via kvalitetsmeldingen 2018. Det har også
kommet signaler fra ph.d.-kandidater om forbedringer, for eksempel ved institutt for design
som har hatt et eget prosjekt for å forbedre ph.d.-kandidatens opplevelse av løpet.

Fornyelse av infrastruktur for lærings- og arbeidsmiljøer
NTNU har gjennom campusprosjektet, i kombinasjon med nye tekniske løsninger og
organisasjonsutvikling, en unik mulighet til å fornye infrastrukturen for både lærings- og
arbeidsmiljøer

Mål 3 i utviklingsavtalen med KD gjelder dette området:
Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige
offentlige utbygginger i Norge
NTNU Campusutvikling viderefører arbeidet knyttet til samlet campus, i tett samarbeid med
Statsbygg. OFP-rapporten ble levert i slutten av 2018 og godkjent gjennom ekstern
kvalitetssikring i mai 2019. Kvalitetssikringen avdekket enkelte punkter som bør videreutvikles,
og dette arbeidet er godt i gang. Det jobbes med å revidere basisprosjektet som lå til grunn for
OFP-rapporten. Målet er et oppdatert basisprosjekt innen utgangen av 2019, slik at prosjektet kan
gå over til neste fase som er oppstart forprosjekt. I forslag til statsbudsjett 2020 ligger det en
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bevilgning på 40 millioner kroner. Dette er noe mindre enn det vi søkte om, og vi må dermed
foreta en prioritering mellom aktiviteter.
Det jobbes videre med prosjektet «Kvalitetskrav bygg og utomhus». Et bredt sammensatt team
skal utarbeide overordnede og generelle kvalitetsprinsipper for utvikling av campus og videre
utvikling av NTNUs bygningsmasse. Kvalitetskravene skal danne grunnlag for regulering,
byggeprogram, programmering og prosjektering av nye bygg og ombygginger.
NTNU har mottatt den gledelige nyheten om at bygg for helse- sosialfag og idrett på Øya nå kan
realiseres. Bygget skal settes opp i Elgesetergate 10, og det er forventer oppstart med Statsbygg i
høst. Forventet ferdigstillelse av bygget er tidlig i 2022, med studiestart i bygget august 2022.
Ocean Space Center (fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling
for havromsnæringene) leverte OFP-rapporten i juni. I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger
det inne tilstrekkelige midler slik at arbeidet med forprosjekt kan begynne.
Lysholmbygget er fortsatt i garantifasen og det skjer mindre tilpasninger i bygget. Bygget var en
av sju utvalgte prosjekter til Statens pris for byggekvalitet og hadde besøk av juryen i sommer.
Smaragdbygget på Gjøvik har fått gjennomført enkelte tilpasninger etter ferdigstillelse. Det
forventes nå at bygget er tilfredsstillende og at det ikke vil være nødvendig med store utbedringer.
Akrinnbygget på Kalvskinnet får forhåpentligvis lukket de siste reklamasjonsakene i høst. Dette
gjelder i hovedsak ombygging av inngangsparti og godkjente energiløsninger.
NTNU Campusutvikling er involvert i flere ulike forskningsprosjekter og piloter, som sammen
med øvrige prosjekter bidrar med kunnskap inn i planleggingen, gjennomføring og oppfølging i
egen organisasjon og i samhandling med byggherre.
NTNU utvikler FoU-programmet «Fremtidens campus» som skal frembringe forskningsbasert
kunnskap om og for campusprosjektet. Programmet er tverrfaglig innrettet og dekker bl.a.
prosjektutvikling og -styring, arealdisponering og arbeidsplassutforming, læringsarealer og
læringsteknologier samt organisasjonsutvikling. Et interim programråd er opprettet og
prosjektmidler lyses ut i høst. Det er også satt av et antall strategiske stipendiatstillinger fra 2020.
Strategiområdet «Fornyelse av arbeids- og læringsmiljøer» får i 2019 ytterligere løft gjennom:
Samlokalisering
Samlokaliseringen går som planlagt. Nybygget på Valgrinda ble ferdigstilt sommeren 2019 og er
tatt i bruk. Som en del av dette er Institutt for geovitenskap og petroleum samlet på Valgrinda.
Det er gjennomført flytting av fagmiljø for industriell økologi internt på Gløshaugen for å gi
mulighet for samling av Institutt for datateknologi og informatikk, og ombygginger gjennomføres
slik at fagmiljøet på Kalvskinnet kan flytte til Gløshaugen i løpet av 2019.
Det pågår også ombygginger for deler av Institutt for bygg og miljø som flytter fra Kalvskinnet til
Gløshaugen sommeren 2020, og det planlegges ombygginger på Kalvskinnet i 2020 for å samle
flere fellesadministrative avdelinger der.
Fortettingen på Gløshaugen har sammen med vekst i studenttallene generelt ført til at det er blitt
høy belastning på undervisningsrom, og det pågår nå ombygginger for å øke kapasiteten på
undervisningsrommene.
Utviklingsplan for miljø
NTNUs miljøambisjon, som ble vedtatt i 2012, gjelder til 2020 og trenger avløsning.
Utviklingsplan for miljø er under utvikling i en bredt sammensatt arbeidsgruppe som består av
representanter fra fagmiljøer ved NTNU i tillegg til representanter for tillitsvalgte og studenter.
Utviklingsplanen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av året.
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Effektive og moderne støttefunksjoner
Fagmiljøene har behov for effektive og moderne teknisk-administrative tjenester, med riktig kvalitet
tilpasset sine behov.

Strategiområdet «Effektive og moderne støttefunksjoner» løftes i 2019 gjennom:
Digitalisering og prosessforbedring
NTNU har, gjennom Program for digitalisering og prosessutvikling, satt i gang en rekke
forbedringsaktiviteter. I andre tertial har det ikke vært ressurser til å starte opp nye prosjekter, og
endringer i porteføljen har hovedsakelig vært konkretiseringer og justeringer. Mange prosjekter
rapporterer om utfordringer med å få tilgang til kompetanse og arbeidskraft fra linja. Fremover
blir det viktig å få til en tydeligere prioritering i forbedringsarbeidet.
Sammen med Avdeling for virksomhetsstyring har programmet jobbet med å utvikle en metodikk
for systematisk realisering og synliggjøring av gevinster av prosjekter. NTNU er fremdeles ikke i
mål med dette arbeidet, og det vil fortsette framover.
Programmet huser mange store og små aktiviteter og tiltak. Bl.a. er de store systemanskaffelsene
(BOTT økonomi og lønn, BOTT HR og BOTT sak/arkiv) langt innenfor rammen av de 100
millionene som er avsatt til programmet. Mange nye systemer og tiltak gir følgekostnader knyttet
til bl.a. drift, og det vil bli en utfordring framover å avstemme forventninger med budsjettrammen.
Her er to eksempler fra leveransene i andre tertial:
• Prosjektet "Interaktive læringsareal i flercampusløsning" har koblet sammen fem
undervisningsrom og samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at
undervisningen på NTNU blir uavhengig av campus-lokasjon. Dette vil bl.a. bidra til at
studenter får lik kvalitet på undervisningen uavhengig av hvilken campus de tilhører.
• NTNU starter i høst innføringen av en ny brukerstøtteportal, NTNU Hjelp, som er et
moderne, enkelt og effektivt saksbehandlings- og supportverktøy. Målet er å standardisere
måten ansatte og studenter får hjelp på, samt gjøre studenter og ansatte mer selvhjulpne.
Desentralisering av vitnemålsproduksjonen
Det kommer tilbakemeldinger fra fakultetene om at desentraliseringen av vitnemålsproduksjonen
har ført til raskere utsending og færre henvendelser fra studenter som venter på vitnemål.
Produksjon, signering og utsending under samme tak, har gjort prosessen mer effektiv.
Innfasing av felles vitenskapelig rekrutteringsprosess
I 2016 ble rekruttering av ansatte i vitenskapelige stillinger valgt ut som en av tre gjennomgående
prosesser som skulle utvikles gjennom digitalisering og standardisering. Utviklingsarbeidet var
ferdig ved utgangen av 2018, og ved årsskiftet ble den standardiserte prosessen presentert ved
fakultetene og NTNU Vitenskapsmuseet. Siden har enhetene jobbet lokalt med implementering.
Den digitale plattformen omfatter rutiner, maler og verktøy for hele ansettelsesprosessen, og tar
utgangspunkt i beste praksis ved NTNU med forbedrede løsninger. Våren 2019 ble det
gjennomført et opplæringsprogram for å løfte den rekrutteringsfaglige kompetansen og hjelpe
HR-medarbeiderne i gang med den nye rutinen. Det varierer fra enhet til enhet hvor mye av det
nye som er tatt i bruk. Det er opprettet et Forbedringsnettverk for rekruttering, der alle fakulteter
og NTNU Vitenskapsmuseet deltar.
Prosjektet som har utviklet den standardiserte prosessen, arbeider videre med flere leveranser for å
forbedre, effektivisere og profesjonalisere rekrutteringsprosessen. En digital samhandlingsløsning
for sakkyndig komite er til pilotering ved utvalgte fakultet, og ny «Jobbe ved NTNU»-webside er
under konstruksjon, med forventet lansering medio oktober.
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Oppfølging av internrevisjon om informasjonssikkerhet
Styret behandlet i mars internrevisonsrapporten Overordnet vurdering av regimet for
informasjonssikkerhet sammen med rektors redegjørelse om hvordan anbefalingene i rapporten vil
bli fulgt opp (S-sak 9/19). Anbefalingene gjaldt fem områder, og under er det redegjort for
oppfølgingsarbeidet innenfor hvert av områdene.

1. Videreutvikle en risikobasert tilnærming
Gjennomføring av helhetlig risikovurdering av informasjonssikkerheten er under planlegging.
Trusselbildet er kartlagt, og sårbarheter er delvis identifisert også gjennom Units
tilstandsrapport for sektoren som kom i juni 2019. I tillegg arbeides det med anskaffelse av
verktøy for helhetlig risikostyring. I perioden er det vedtatt en retningslinje for kontroll og
forbedring av informasjonssikkerhet, som vil få relevans ved første gjennomføring av
overordnet risikovurdering av informasjonssikkerheten.
2. Roller og ansvar
Organisasjonsdirektøren har etablert et ISMS-råd (ISMS - Information Security Management
System/Ledelsessystem for informasjonssikkerhet). Rådet har definert rollen som Chief
Information Security Officer (CISO/ Fagansvarlig informasjonssikkerhet), og skal i løpet av
oktober lyse ut denne nyetablerte stillingen som skal koordinere ressursene og være faglig
ansvarlig for videre arbeid med styringssystemet.
3. Implementere ISMS-regimet
Det har vært arbeidet med utvikling av opplæringsressurser innenfor grunnleggende
informasjonssikkerhet og personvern.
4. Sammenheng mellom informasjonssikkerhet og helhetlig risikostyring og plan- og
budsjettprioriteringer
Dette har utvikling av helhetlig internkontroll som avhengighet. Det er i 2019 arbeidet med å
etablere et helhetlig rammeverk for internkontroll og en standard prosess for risikostyring.
Framover vil risikovurderinger og internkontroll integreres sterkere både i planleggings- og
rapporteringsfasen i PBO-prosessen.
5. Sammenfattende årlige oppsummeringer på informasjonssikkerhetsområdet
Konkret rapportering som oppsummerer status skal framover legges inn i PBO-prosessen.
Den vedtatte retningslinjen for kontroll og forbedring innenfor informasjonssikkerhet gir
grunnlaget for slik rapportering.
BOTT - nytt økonomi- og lønnssystem
Prosjektet er nå inne i gjennomføringsfasen, og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og BOTTinstitusjonene jobber nå intensivt med både utvikling av løsningene, standardisering på tvers av
BOTT-institusjonene og forberedelse til innføring. Innføringsarbeidet hos UiO og UiB starter i
høst slik at organisasjonene vil være klar til å ta imot de nye løsningene 1.01.2021. NTNU vil
følge dette innføringsarbeidet tett for å være best mulig forberedt til sin innføring 1.01.2022.
Arbeidet er i henhold til plan, men det er krevende med korte tidsfrister og mange ressurspersoner
fra alle institusjonene involvert. Prosjektet har ekstern kvalitetssikrer som følger prosjektet og gir
anbefalinger underveis.
BOTT - saksbehandling og arkiv
Prosjektet har som målsetting å levere verktøy for å støtte arbeidsflyt i saksbehandlingen med
automatisk arkivering. Konkurransedokumentene var til høringsrunde hos administrative ledere
ved NTNU i juni. Dokumentene er nå ferdigstilt for juridisk og innkjøpsfaglig kvalitetssikring, og
utsending til leverandører er planlagt i 1. kvartal 2020. Ytterligere plan for pilotering og utrulling
av ny løsning avklares gjennom forhandlingene med leverandørene.
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2. Annen aktuell virksomhetsinformasjon
Utdanning
Opptak høsten 2019
NTNU er det universitetet i Norge som tar inn flest nye studenter, og til sammen 16 203 søkere
fikk tilbud om studieplass høsten 2019. Av disse fikk 13387 tilbud i Trondheim (9224 takket ja),
1244 fikk tilbud i Ålesund (782 takket ja) og 1572 fikk tilbud i Gjøvik (1078 takket ja). Ingen
studier ble lagt ut på «ledige studieplasser» i årets opptak.

Gjennomgående er søkerne godt kvalifisert. Poenggrensen går opp for flere av
teknologiprogrammene, og særlig innen IKT-studier hvor det også er høye søkertall.
Poenggrensen går også opp for medisinstudiet, alle psykologistudiene, alle
grunnskolelærerutdanningene og for flere realfaglige program.
Andelen kvinner som søker seg til teknologiutdanningene fortsetter å stige, og dette bekrefter at
målrettet arbeid for å bedre kjønnsfordeling gir resultater. NTNU jobber nå med å styrke
rekrutteringen av menn til helse- og sosialutdanningene. Totalt er 52 % av de som får tilbud om
studieplass ved NTNU kvinner, og 51 % av studentene som møter er kvinner.
Oversikt over studieplasser og tilbud per studium. Samordnet opptak (Kilde: FS/Tableau per 25/9-19)
Studium

Antall
studieplasser

(andel
Fått tilbud kvinner)

Takket ja

Møtt (andel kvinner)

Arkitektur (NTNU)

80

163 (69 %)

96

85 (69 %)

Bioingeniørutdanning

115

224 (79 %)

139

122 (81 %)

Døvetolkutdanning

25

51 (90 %)

30

29 (93 %)

Fiskerifag

35

74 (65 %)

40

32 (66 %)

Fysioterapiutdanning

80

163 (67 %)

106

85 (62 %)

Grunnskolelærerutdanning

370

562 (74 %)

426

391 (76 %)

Helse- og sosialfag

1178

2281 (79 %)

1421

1242 (79 %)

Historisk-filosofiske fag

1120

2295 (54 %)

1321

1193 (53 %)

Ingeniørutdanning

941

1526 (23 %)

1124

991 (21 %)

Int. 4. og 5-årige masterprog i lærerutd

286

477 (64 %)

344

315 (62 %)

Maritim utdanning

77

164 (34 %)

91

66 (33 %)

Matematisk-naturvitenskapelige fag

880

1467 (39 %)

951

840 (36 %)

Medisin

135

189 (74 %)

161

153 (74 %)

Pedagogiske fag

220

479 (77 %)

248

226 (75 %)

Psykologi

388

739 (73 %)

444

396 (71 %)

Samfunnsvitenskap

658

1326 (60 %)

790

707 (58 %)

Teknologi

1700

2703 (39 %)

1998

1734 (39 %)

Yrkesfaglærerutdanning

60

62 (45 %)

Økonomisk-administrativ utdanning

835

2107 (39 %)

43
1244

31 (42 %)
1075 (38 %)

Forskning og forskerutdanning
Åpen vitenskap
NTNU ligger fremst i landet når det gjelder egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner, men
fortsatt langt etter målene i egen handlingsplan for åpen publisering. Noe under halvparten av våre
publikasjoner er tilgjengelig gjennom egenarkivering eller åpne kanaler. Om lag 22 % av
publikasjonene finnes i Gull OA-kanaler. Med tanke på iverksettingen av Plan S er det nødvendig
å legge betydelig større trykk på åpen publisering framover.
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En egen styringsgruppe for åpen vitenskap ledet av prorektor for forskning er sentral i utviklingen
av en ny politikk for åpen vitenskap, som skal iverksettes i 2020. Parallelt foregår det et arbeid
med en IPR-politikk, og disse prosessene vil bli sett i sammenheng. I løpet av 2. tertial er
støttetjenesten ResearchData@NTNU gjort operativ med råd og hjelp til forskere og studenter om
håndtering, arkivering og publisering av forskningsdata. De første elementene i en teknisk
infrastruktur for forskningsdata er også kommet på plass, men det vil kreve lokale investeringer
og nasjonale løsninger for å etablere et godt tilbud både for sensitive og åpne data.

Postdoktorløftet
Forskningsutvalget ved NTNU har hatt en strategisk satsning siden 2017 for å styrke
postdoktorene ved NTNU, Postdoktorløftet. Målet er bedre rammevilkår for alle postdoktorer med
vektlegging på støtte til karriereutvikling. 36 deltakere har fått ekstra karrierestøtte, og det er
opprettet nye web-sider spesielt for denne gruppen, som teller ca 400 midlertidig tilsatte. Piloten
Postdoktorløftet er ferdig ved årsskiftet 2019/2020.
Forskningsutvalget skal i september vurdere oppfølging av postdoktorløftet ved å se på aktuelle
permanente tiltak for postdoktorene, samt utvikle NTNUs nye utfyllende regler til de nasjonale
forskriftene for ansettelse i postdoktorstilling.

Karriereutvikling
HR/HMS-seksjonen og prorektors stab for forskning jobber sammen om synliggjøring og
systematisering av karriereutvikling for ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og
vitenskapelige ansatte i professor- og lektorstigen. Fremover vil det bli jobbet videre med en
enhetlig tilnærming til karriereutvikling i hele organisasjonen.
Infrastruktur og campusprosjektet
Rektor har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal kartlegge laboratorier og eksperimentell
infrastruktur som kan bli direkte berørt av bygge- og anleggsvirksomheten i campusprosjektet
på og ved Gløshaugen. Gruppen skal vurdere laboratorienes sensitivitet og foreslå mulige
avbøtende tiltak, eventuelt også alternativ lokalisering og konsentrasjon av
forskningsinfrastruktur. Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av året.

Nyskaping
Prorektor for nyskaping deltok på dialogseminar om kommersialisering av forskning 27. august
arrangert av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Revidering av IPR-politikken vil etter planen bli sluttført i løpet av året, samkjørt med utviklingen
av politikk for åpen vitenskap. I tillegg vil det bli utarbeidet retningslinjer om hvordan IPRpolitikken skal følges opp. IPR-politikken vil følges av ny samarbeidsavtale og tjenesteavtale med
NTNU TTO.
Samarbeid om nyskaping i perioden:
−

NTNU er partner i tre Knowledge and Innovation Communities, finansiert via Horizon 2020,
administrert av European Institute of Innovation and Technology (EIT), EIT Raw Materials,
EIT InnoEnergy og EIT Climate KIC.

−

Et bredt nasjonalt og internasjonalt partnerskap med privat og offentlig sektor har i 2019
resultert i et titalls prosjekter innen FoU og innovasjon. Bl.a. er NTNU partner i utvikling av
batterifabrikk i Rana kommune (TSO Energi) og partner i et forskerprosjekt (NV) om
resirkulering av lithium-ion batterier. NTNU mottar støtte til flere prosjekter innen
studentinnovasjon (IndØK).
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−

Utvikling av samarbeidsmodellen mellom Trondheim kommune og NTNU, TRD3.0
Universitetskommunen, er i oppstartsfasen. Så langt er det inngått avtale om sju felles ph.d.stillinger i prosjekter innen helse- og velferd (IE, MH, HF, TSO Helse). Innen byutvikling vil
liknende avtaler gjøres høst 2019 (IV, IE).

−

Samarbeidsavtale med NAV-direktorat har vært operativ siden årsskiftet. NAV gir tilskudd på
2 millioner kr per år i tre år for å utvikle fire felles programområder. Samarbeidet er en
tverrfaglig satsing, der bl.a. et prosjekt finansierer to felles ph.d.-stillinger ved MH og SU.

−

Samarbeidsavtale med Bærum kommune har siden oppstart 1. kvartal 2019 resultert i fem
felles ph.d.-stillinger (IV, IE og SU).

−

Samarbeidsavtale med Trøndelag fylkeskommune er signert. Samarbeidet bygger på en
langsiktig strategi for å utvikle og styrke utdanning, forskning, innovasjon og formidling ved
NTNU. Fylkeskommunen gir et tilskudd på 900.000 kr per år i tre år for utvikling av felles
FoU-prosjekter på tre programområder.

Formidling
Vitenskapsfestivalen «The Big Challenge» i juni 2019
Vitenskapsfestivalen The Big Challenge ble avholdt 16-19 juni. Dette var en allmennrettet
formidlingsfestival i Trondheim med fokus på skoleelever og et eget byprogram. Festivalen ble
arrangert av NTNU med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som
samarbeidspartnere. Programmet fremhevet temaer som morgendagens teknologi, sannhetens
natur og en bærekraftig framtid.
Det var 900 som kjøpte festivalpass, og man nådde også ut til et nasjonalt og internasjonalt
publikum. Utvalgte foredrag ble sendt på NRK, og innhold fra festivalen ble sett over en halv
million ganger på Facebook. Et par tusen skoleelever deltok på skoleprogrammet og enda flere av
byens befolkning benyttet anledningen til å høre gratis foredrag og oppleve bærekraftutstillingen
Futurum. Hovedinntrykket er at festivalen hadde et svært godt faglig program og ble gjennomført
på en utmerket måte. Billettene var utsolgt, men det var utfordringer knyttet til oppmøte i salen.
Tidspunktet gjorde at det var utfordrende for en del skoler å delta. Det legges opp til en bredt
anlagt styresak om formidling i desember der erfaringene med The Big Challenge vil inngå.
Øvrig formidling
Forsommeren er høysesong for konferanser for NTNU. I tillegg til de internasjonale forskerkonferansene, arrangeres flere årlige konferanser som fungerer som nasjonale møteplasser for
interesserte fra akademia, nærings- og samfunnsliv. Nye møteplasser utvikles også. I august åpnet
Digitaliseringsministeren den første nasjonale Sikkerhetsfestivalen på Gjøvik/Lillehammer for
alle som arbeider med cybersikkerhet og informasjonssikkerhet. Programmet inkluderte en serie
åpne foredrag fra NTNU.
Hovedoppgaven for NTNUs nye Oslo-kontor er å tilby etter- og videreutdanning, men med sin
sentrale beliggenhet vil man også kunne arrangere åpne møter.
NTNU og SINTEF har i flere år hatt felles arrangementer under Arendalsuka. Også i år bidro en
rekke representanter fra NTNU, bl.a. de tematiske satsingsområdene, til å sette dagsaktuelle
problemstillinger på kartet.

Status fra alumniorganisasjonen
NTNUs alumni-nettverk har 45 000 medlemmer i 100 land. Vi arbeider for å utnytte denne
ressursen enda mer strategisk. En ny kartlegging viser stor interesse i fagmiljøene for å starte
med systematisk alumni-virksomhet. Foreløpig er tre faggrupper etablert ved institutt og
fakultet. NTNU Alumni Innlandet, Ålesund og Oslo er i støpeskjeen. De sju internasjonale
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undergruppene (Kina, Ghana, India-Bhutan, Nepal, Frankrike, Tyskland og Spania) fungerer i
økende grad som døråpnere for våre fagmiljøer inn til relevante partnere i industri,
organisasjoner og på myndighetsnivå. Norge beholder på denne måten kompetanse gjennom å
samspille med våre ph.d.-er og øvrige alumner i utlandet. De internasjonale undergruppene
bidrar også til å styrke NTNUs strategiske partnerskap med universiteter, organisasjoner som
FN og Verdensbanken, våre ambassader og Innovasjon Norge i de ulike landene. De holder
seminar for hjemlandets studenter som skal studere ved NTNU, deltar på NTNU-seminar i
forbindelse med statsbesøk i utlandet og arrangerer også alumni-treff i tilknytning til
nasjonale arenaer, sist under AquaNor i Trondheim i samarbeid med NTNU Havrom.

HR og HMS
Nytt personalreglement
NTNUs reviderte personalreglement trådte i kraft 1. juli 2019 etter forhandlinger med NTNUs
hovedtillitsvalgte. Partene er enige om å foreta nødvendige justeringer på enkelte punkter i løpet
av høsten, samt evaluere og revidere reglementet innen utgangen av juni 2020. Endringene består
i stor grad av tilpasninger til nytt nasjonalt regelverk, herunder statsansatteloven og innspill fra
fakultetene og fellesadministrasjonen.

Internasjonal mobilitet og integrering av internasjonalt ansatte
Internasjonale forskerkarrierer er et av innsatsområdene i Internasjonal handlingsplan 2018-21
og følges opp både som egne tiltak og som delprosjekter i pågående utviklingsarbeid. I
arbeidet med forbedring av rekrutterings- og onboardingsprosessen har det vært fokus på
internasjonalt ansattes behov for informasjon og oppfølging. I dag er mottak av internasjonalt
ansatte et lokalt ansvar med sentral støtte fra NTNU International Researcher Support (NIRS),
men nå skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se samlet på førstelinjemottaket.
God integrering er en forutsetning for at internasjonalt ansatte skal bli. NTNU tilbyr kurs i
norsk arbeidslivskultur og arrangerer egen Velkommen til NTNU-samling for målgruppen i
tillegg til språktilbud og en rekke sosiale aktiviteter. Som ledd i NTNUs handlingsplan for
likestilling og mangfold gjennomføres også en studie for å kartlegge hvordan NTNU er som
arbeidsplass for internasjonalt ansatte. Internasjonalt ansatte foretrekker møblert bolig, og
NTNUs boliger er fullbooket til langt utover våren. Arbeidet med å skaffe flere møblerte
korttidsboliger i SINTEF-NTNU-boligstiftelsen pågår.
Implementeringen av NTNUs felles retningslinjer for forskningstermin har blitt mer effektiv
etter utvikling av felles administrative rutiner, inkludert skjema, utstasjoneringsavtale og
obligatoriske veiledningssamtaler for de vitenskapelige. Ordningen omfatter nå også
førstelektorstillinger.
Oppfølging av internrevisjon av NTNUs varslingsordning
Styret behandlet i mars internrevisors rapport om varsling (S-sak 8/19) og ba rektor «gjennomgå
og kvalitetssikre NTNUs varslingsrutiner som oppfølging av rapportens anbefalinger» og
«opprette et felles sentralt varslingsmottak for varsling både fra ansatte og studenter». Stortinget
har etter dette vedtatt nye lovregler om varsling, som trer i kraft 1. januar 2020. De nye reglene
innebærer at kretsen av varslere er utvidet, samt at det nå er gitt en legaldefinisjon av hva som
anses som «kritikkverdig forhold», som kan varsles. NTNUs retningslinjer er gjennomgått og
kvalitetssikret for å møte de nye lovkravene.
Arbeidet har i stor grad vært sentrert rundt opprettelsen av en særskilt varslingskanal for seksuell
trakassering, med opprettelsen av et eksternt utvalg for behandling av slike varslingssaker. Videre
har NTNU inngått rammeavtaler med to firmaer for granskninger og faktaundersøkelser av
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varslingssaker som styres av nivå 1. Dette er et sentralt grep for å samle og bedre
likebehandlingen i varslingssaker.
Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har økt fokus på arbeidsmiljøet
Den nye IA-avtalen legger stor vekt på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Styret fikk i september
en muntlig orientering om den nasjonale undersøkelsen om mobbing og trakassering og om
konflikten på ett av våre institutter. Disse sakene viser med all tydelighet hvor viktig det
forebyggende arbeidet er. Ledere og ansatte må sammen utvikle en sunn kultur der man behandler
hverandre med respekt og samarbeider for å løse enhetens oppgaver. Det skal også være trygt å si
fra når noe er galt.
Arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 skal brukes som utviklingsverktøy ved alle enheter ved NTNU.
Lederne planlegger undersøkelsen sammen med sine verneombud i september-oktober. Det er
utarbeidet en ny samtaleguide til hjelp i planleggingen. Styret vil bli orientert om NTNUresultatene på nyåret.
Sykefravær er det andre hovedområdet i IA-avtalen. Som ledd i oppfølgingen av avtalen skal alle
institutter og avdelinger utarbeide tre tiltak som skal være partsforankret og rettet mot NTNUs
innsatsområder for et inkluderende arbeidsliv, herunder bedre oppfølging med sykefravær. Det
arbeides med å utvikle læringsmoduler i sykefraværsoppfølging for ledere og
lederstøttefunksjoner. Disse legges ut i læringsportalen fra januar 2020 og er en fortsettelse av
lederopplæringen i sykefravær, som ble gjennomført i perioden november 2018 – mai 2019.
Sykefravær 2. tertial
Det totale sykefraværet ved NTNU var både 2. tertial 2018 og 2. tertial 2019 på 3,1 %, noe som
må karakteriseres som lavt. Gjennomsnittlig sykefravær for Norge var i 2018 på 5,3 %. Kvinner
har fremdeles et høyere sykefravær enn menn, noe som også gjelder landet for øvrig. De fleste
enheter har hatt en nedgang i sykefravær fra 1. til 2. tertial.
Totalt sykefravær 2. tertial 2019, fordelt på enheter (tall i tabellen er totalt fravær på enheten)
10,00%
8,1 %
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

3,8 %

3,3 %

3,7 %

3,3 %
1,8 %

1,7 %

4,3 %

2,1 %

2,4 %

4,7 %

2,9 %
Kvinne
Mann
Totalt

Teknisk-administrative ansatte hadde et sykefravær på 5,2 % i 2. tertial, mens de vitenskapelig
ansattes sykefravær var på 2,1 %. Tilsvarende forskjeller har vi også sett tidligere; i 2. tertial 2018
var tallene henholdsvis 5,4 % og 1,8 %. Forskjellen kan forklares med underrapportering av
sykefravær hos vitenskapelig ansatte og stort arbeidspress ved mange administrative enheter.
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HMS-avvik 2. tertial
NTNU har stor aktivitet innenfor kurs og opplæring på HMS-området, hvor HMS og avvik er
tema, både i grunnopplæring og i mer spesialisert opplæring som f.eks. laboratorie- og
verkstedkurs. Det som meldes inn i avvikssystemet, benyttes som grunnlag for hva vi skal
fokusere på i kursvirksomhet, opplæring og risikovurderinger.
Det er totalt meldt inn 288 avvik i 2. tertial 2019 (238 i 2. tertial 2018), hvorav 151 er lukket.
Avvikene fordeler seg som vist i diagrammene som følger.

Antall HMS-avvik, 2. tertial
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*Merk at samme avvik kan ligge i flere kategorier.

Oversikten over HMS-avvik for 2. tertial i år viser overordnet tilnærmet det samme bildet som vi
har sett gjennom flere år. De fleste avvikene er lukket, men noen står fortsatt åpne i påvente av
informasjon om tiltak. Det er meldt påfallende mange avvik, totalt 12, knyttet til bruk av
rusmidler og uvedkommende i bygningsmassen til ett av NTNUs institutter. Rektor har tatt saken
opp med det aktuelle miljøet. Avvikene er tema i NTNUs arbeidsmiljøutvalg (AMU).
26 avvik er relatert til varmgang, røykutvikling, branntilløp eller brann. Flere av disse avvikene
skyldes trigging av sensorer ved bruk av elektroverktøy, og det arbeides med å avdekke
årsakssammenhenger og mulige forbedringspunkter.
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29 avvik gjelder delvis blokkerte nødutganger. Dette er ofte er forårsaket av at møbler, esker o.a.
plasseres i nødutgangene. Imidlertid er det i enkelte tilfeller utfordringer med mellomlagring ved
flyttinger og ombygginger, som det arbeides med å løse.
Det er meldt 44 personskader, hvorav de fleste gjelder mindre alvorlige fallskader, forstuinger,
kuttskader osv. 11 av disse personskadene er meldt inn til NAV for refusjon av utgifter til bl.a.
legebehandling. Av disse har 6 av tilfellene medført sykemelding, herav 1 med sykemelding over
6 måneder.
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3. Status økonomi og prognose ved 2. tertial – bevilgningsøkonomien
NTNU har i budsjett for 2019 lagt opp til en nedbygging av ubrukte bevilgninger med 177 mill.kr.
Denne nedbyggingen er som tidligere beskrevet bl.a. knyttet til gjennomføringen av
samlokaliseringsprosjektet og videreføring av arbeidet med planlegging av ny campus. I tillegg la
flere av fakultetene i sine budsjetter opp til en videre nedbygging av ubrukte bevilgninger.
Budsjettert utgående balanse av ubrukte bevilgninger totalt på NTNU i 2019 er med dette ca 154
mill.kr, som tilsvarer 2,3% av årets bevilgning.
Ved utgangen av første tertial hadde NTNU et merforbruk mot budsjett på ca 93 mill.kr. Deler av
dette var forventet å bli utlignet i løpet av året pga. periodiseringer i budsjettet. Etter andre tertial
er merforbruket mot budsjett redusert til 47 mill.kr. Dette merforbruket er omtrent likt fordelt
mellom fakultetene og fellesadministrasjonen, og skyldes delvis høyere lønnskostnader enn
planlagt, delvis noe mindre overføringer fra BOA-virksomheten enn forventet, samt noen
periodiseringseffekter hvor kostnader er påløpt tidligere på året enn de er budsjettert.
Med bakgrunn i at NTNU nå har et avsetningsnivå som er i underkant av det som er ønskelig på
lengre sikt, har Rektor i styringsdialogen gjennom hele 2019 understreket betydningen av at
budsjettet i år holdes. Både fakulteter og enheter i fellesadministrasjonen rapporterer
økonomistatus og prognoser løpende fra måned til måned.
Rektor har for tiden en spesiell oppfølging av et par fakulteter med tanke på økonomistyringen.
Dette gjelder Fakultet for naturvitenskap og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Felles for
disse fakultetene er at de er i en situasjon hvor det jobbes med å skaffe bedre oversikt over
forpliktelsene i den underliggende driften. Kostnadsnivået i 2019 er ligger her an til å bli betydelig
høyere enn inntektsnivået, og det vil være behov for å iverksette tiltak for å sikre at det løpende
kostnadsnivået tas ned til et bærekraftig nivå, tilsvarende fremtidig inntektsnivå. Tilsvarende
utfordringer gjelder også for enkeltinstitutter på Det humanistiske fakultet og Fakultet for
arkitektur og design.
Når det gjelder prognosene for 2019, er det fortsatt noe usikkerhet. De største
usikkerhetsfaktorene vil være relatert til størrelse på overføringer fra BOA-virksomheten,
tidspunkt for regnskapsføring av investeringer som er i prosess, samt effekten nå i år av
kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt ved ulike enheter. Rektor styrer fortsatt mot budsjett,
men mest realistisk prognose pr utgangen av andre tertial tilsier et årsresultat med et merforbruk
mot budsjett på inntil 50 mill.kr. Dette vil medføre at NTNU går ut av 2019 med et avsetningsnivå
i størrelsesorden 100-150 mill.kr (1,5-2% av bevilgning). Rektor mener fortsatt dette er et
forsvarlig nivå, hensyntatt betydningen av å få fullført pågående aktiviteter knyttet til
samlokaliseringsprosjektet og planlegging av nytt campus. Det vil imidlertid kreve en aktiv og
koordinert styring av endringer i avsetningsnivået på NTNU de kommende årene.
Fokuset i årene fremover vil være å sikre balanse i økonomien, med et årlig kostnadsnivå som
tilsvarer det årlige inntektsnivået. For å unngå å havne i en situasjon med negative avsetninger de
neste årene, er vi avhengig av å gradvis bygge opp igjen forskutteringene som er gjort sentralt,
samtidig som fakultetene for en periode fremover må legge opp til et aktivitetsnivå som er
tilpasset den løpende inntekten.

17

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 2. tertial
Tallene som her presenteres som BOA-aktivitet er summen av aktivitet finansiert av eksterne kilder.
I fjor hadde NTNU en samlet BOA-aktivitet på 2 170 mill.kr. Per 2. tertial i år ser vi at BOAaktiviteten samlet sett har en vekst på 75 mill. kr. sammenlignet med samme periode i fjor. En teknisk
endring i regnskapsføringen knyttet til sentrale insentivmidler EU førte til ett hopp i regnskapsført
aktivitet i 2018. Den faktiske økningen i BOA-aktivitet er på ca. 100 mill. kr. sammenlignet med
samme periode i fjor. Justert for pris- og lønnsvekst er aktivitetsøkningen på ca. 2%.
Tabellen under viser BOA-utvikling per 2. tertial sammenlignet med 2018 for NTNU samlet.

Tabell: BOA-aktivitet (alle tall i 1000 kr)

(Tallene for BOA-aktivitet 2T 2019 i tabellen over fremkommer i note 1 i det vedlagte regnskapet som
summen av «Sum tilskudd og overføringer fra andre» og «Sum inntekt fra oppdragsfinansiert
aktivitet»)
Sammenlignet med samme periode i fjor har aktiviteten innenfor NFR-finansierte prosjekter økt med
ca. 30 mill. Noe av økningen kan tilskrives større investerings- og infrastrukturprosjekter finansiert av
NFR. De fleste fakultetene forventer en NFR-aktivitet på sammen nivå som i fjor. Prognosen for NFRaktiviteten totalt forventes å være i størrelsesorden 1 000 - 1 150 mill. kr i 2019 og det gir reelt sett en
NFR-aktivitet på samme nivå som i fjor.
EU-aktiviteten per 2. tertial viser reelt sett en økning sammenlignet med på samme perioden i fjor.
Tallene for EU-aktivitet i 2018 gjenspeiler ikke den faktiske aktiviteten, da ca. 32 mill. kr skyldtes en
teknisk endring i regnskapsføringen som ga et hopp i regnskapsført aktivitet i 2018.
Flere fakulteter rapporterer at de forventer en økning i aktiviteten knyttet til EU i år. Økningen er
knyttet til nye prosjekter som bl.a. + CityxChange som vil gi helårseffekt i 2019. Prognosen for 2019
tilsier en EU-aktivitet på mellom 190 – 210 mill. kr, en realvekst sammenlignet med 2018 på mellom
4 og 14 %.
Kategorien Andre bidrag omfatter i hovedsak aktivitet knyttet til samarbeid med næringsliv/private og
Samarbeidsorganet ved Helse Midt-Norge (HMN). Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
forventer en nedgang i aktivitetene knyttet til andre bidrag som følge av at HUNT 4 avsluttes samt
nedgang i finansieringen fra Helse Midt-Norge. Ved de store NFR-finansierte sentrene (SFI, SFF og
FME) er det en vesentlig samfinansiering med næringslivet, noe som fører til at det flyttes midler
mellom finansieringskategoriene NFR og Andre bidrag. Disse føringene er trolig ikke helt ajour per 2.
tertial, slik at den reelle aktiviteten på andre bidragsfinansierte prosjekter i realiteten er noe lavere.
Prognosen for annen bidragsfinansiert aktivitet totalt viser en realøkning på mellom 1 % og 2 % til ett
aktivitetsnivå i 2019 på mellom 810 – 830 mill.
Oppdragsaktiviteten per 2. tertial er på sammen nivå som tilsvarende periode i 2018. Det har vært en
realnedgang i oppdragsaktiviteten sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes delvis at noe aktivitet
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som før ble definert som oppdrag, nå er klassifisert som salg i bevilgningsøkonomien eller
omklassifisert til bidragsaktivitet. For 2019 forventes oppdragsaktivitet å reduseres til anslagsvis 80 –
90 mill. kr.
Totalt forventes BOA-aktiviteten i år å bli omtrent på samme nivå som i 2018 eller ha en liten vekst.
Den samlede prognosen for BOA-aktiviteten tilsier en omsetning mellom 2 130 – 2 280 mill. kr.
Justert for pris- og lønnsvekst gir dette en BOA-aktivitet på samme nivå som fjoråret.

Vedlegg:
Ledelseskommentarer, Resultatregnskap, Balanseoppsett, Note 1 og Note 15 fra NTNUs
eksternregnskap 2.tertial 2019
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Resultatregnskap NTNU pr 31/8-19
Beløp i 1000 kroner

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Note
1
1
1
1
1

2
4,5
4,5
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

6
6

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
Sum avregninger og disponeringer

7
15 I
8

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

9
9

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

31.08.2019 31.08.2018 31.12.2018
4 422 974 4 269 749 6 623 107
1 318 676 1 244 948 2 076 931
246 900
252 792
424 106
421
15
246
5 988 971 5 767 504 9 124 390

487
138
205
3 897 702 3 577 494 5 820 609
539 599
509 270
787 011
1 764 346 1 636 357 2 820 586
6 202 134 5 723 259 9 428 411
-213 163

44 245

-304 021

3 968
2 637
1 331

1 729
-346
2 075

2 853
3 849
-996

-211 832

46 320

-305 017

219 682
-7 850
211 832

-38 485
-7 835
-46 320

316 822
-11 805
305 017

0

0

0

0

0

0

10
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Balanse NTNU pr 31/8-19
Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2019 31.12.2018
EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Programvare og lignende rettigheter
Immaterielle eiendeler under utførelse
Sum immaterielle eiendeler

4
4

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Infrastruktureiendeler
Sum varige driftsmidler

5
5
5
5
5

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

11

7 632

9 487

7 632

9 487

7 274 123
874 042
439 570
786 580

7 561 703
870 600
519 512
581 057

9 374 315

9 532 872

65 277

65 477

65 277

65 477

9 447 224

9 607 836

11A

Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Sum beholdning av varer og driftsmateriell

12

7 328
7 328

12 340
12 340

II Fordringer
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Sum fordringer

13
16
14

131 506
27 323
72 093
230 922

305 344
83 478
5 156
393 978

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

17
17
17

2 357 233
244 555

2 540 214
219 248

2 601 788

2 759 462

2 840 038

3 165 780

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler drift
IV Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer
Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Sum fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Sum eiendeler

12 287 262 12 773 616

9

0
0

0

12 287 262 12 773 616

23

Balanse NTNU pr 31/8-19
Beløp i 1000 kroner

Note

31.08.2019 31.12.2018

STATENS KAPITAL OG GJELD
C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital
II Avregninger
Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
III Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Ikke inntektsført bevilgning
Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)

8
8

422
270 216
270 638

422
262 366
262 788

15 I

111 750
111 750

331 432
331 432

4, 5
15 III

Sum statens kapital

9 381 947 9 542 359
306 520
9 688 467 9 542 359
10 070 855 10 136 579

D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

0

0

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

0

0

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

15 II
16
18, 20

Sum gjeld
Sum statens kapital og gjeld drift
IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte) 10A,10B
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
10C
Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Sum statens kapital og gjeld

252 855
543 191
258 098
226 011
173 627
212 205
320 542
473 622
600 589
615 306
59 028
46 124
551 668
520 578
2 216 407 2 637 037
2 216 407 2 637 037
12 287 262 12 773 616

0

0

12 287 262 12 773 616
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Beløp i 1000 kroner

31.08.2019 31.08.2018 Budsjett 2019T2
Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Inntekt fra bevilgninger fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
Sum inntekt fra bevilgninger fra andre departement
Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)
Tilskudd og overføringer fra statlige etater
Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR)
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)
Periodens netto tilskudd fra NFR
Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater

4 209 083 4 098 381
-379 212 -415 757
539 599
509 270
0
0
25
0
4 369 495 4 191 894

53 479
53 479

4 195 000
-390 000
542 000
0
0
4 347 000

77 855
77 855

57 000
57 000

4 422 974 4 269 749

4 404 000

318 734
-14 775
303 959
483 883
204 256
-69 800
618 339
922 298

302 456
-23 615
278 841
468 004
206 282
-73 737
600 549
879 390

315 000
-15 000
300 000
480 000
205 000
-70 000
615 000
915 000

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere
- periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)
+ periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet
+ periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet

303
2 994
-114
3 183
18 972
31 086
171 084
16 506
-24 110
213 538
44 677
72 814
-556
116 935
3 990
5 584
-203
9 371

1 554
2 208
-216
3 546
9 589
12 795
176 883
19 925
-18 753
200 439
51 052
78 744
-1 215
128 581
4 670
2 638
-1 233
6 075

0
3 000
0
3 000
20 000
30 000
170 000
15 000
-20 000
215 000
45 000
70 000
0
115 000
4 000
5 000
0
9 000

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

343 027

338 641

342 000

53 351
53 351

26 917
26 917

50 000
50 000

1 318 676 1 244 948

1 307 000

1)

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 1)
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts
Beløp i 1000 kroner

31.08.2019 31.08.2018 Budsjett 2019T2
Andre salgs- og leieinntekter
Inntekter fra kurs og seminarer

52 779

60 107

55 000

Refusjon/inntekter fra bygningsdrift/lokaler
Andre salgs- og leieinntekter
Andre salgs- og leieinntekter*
Sum andre salgs- og leieinntekter

63 674
77 481
0
193 934

71 223
70 603
0
201 933

65 000
77 000
0
197 000

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)

290 608

296 135

249 000

421
421

15
15

0
0

6 032 679 5 810 847

5 960 000

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.
Salg av maskiner, utstyr mv
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet)
Sum driftsinntekter
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Beløp i 1000 kroner
Den andel av ordinære bevilgninger og midler som er inntektsført, men ikke benyttet ved regnskapsavslutningen, er å
anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin.
Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor ordinær
bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte ordinære bevilgninger:

Avsetning pr.
31.08.2019

Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver
Rekrutteringsstillinger
Innovasjonsledere/stipend
Andre RSO-prosjekter inkl HUNT 4
Driftsoppgaver fakultetene
Driftsoppgaver Fellesadministrasjonen
Periodisering av lønnskostnader, fleksitid og ferie
Midlertidig omdisponert til påbegynte investeringsprosjekter
SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver
Rekrutteringsstillinger
SFI/SFE/FME/SFU
Tematiske satsningsområder
Andre strategiske prosjekter
Midlertidig omdisponert til påbegynte investeringsprosjekter
SUM vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver
Påbegynte investeringsprosjekter
Byggeprosjekter inkl samlokaliseringsprosjektet
Vitenskapelig utstyr
Midlertidig omdisponert fra vedtatte, ikke igangsatte prosjekter
Midlertidig omdisponert fra andre formål
Midlertidig omdisponert fra konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter
SUM påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål
Interne driftsprosjekter
Midlertidig omdisponert til påbegynte investeringsprosjekter
1)
Andre formål
SUM andre formål
Sum Kunnskapsdepartementet
Andre departementer
Andre departementer
Sum andre departementer
Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Tilført fra annen virksomhetskapital
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og
bevilgningsfinansiert aktivitet

Avsetning pr. Endring i
01.01.2019
perioden

170 679
15 196
39 129
73 689
-84 356
-112 361
-101 976
0

158 795
11 884
16 340
-1 144
74 756 -35 627
128 947 -55 258
86 036 -170 392
-118 590
6 229
-214 065 112 089
132 219 -132 219

-12 406
35 440
21 733
91 000
-135 767
0

-670
27 614
17 833
58 230
-103 007
0

-287 713
-32 045
135 767
82 015
101 976
0

-301 039
-16 033
103 007

183 832
-82 015
0
101 817
101 817

184 183

9 933
9 933
111 750

-11 736
7 826
3 900
32 770
-32 760
0

13 326
-16 012
32 760
82 015
214 065 -112 089
0
0

-351
-82 015
0
0
184 183 -82 366
316 402 -214 585

15 030
15 030

-5 097
-5 097

331 432 -219 682
0

-219 682
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts
Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Avsetning pr.
31.08.2019

Avsetning pr. Endring i
31.12.2018
perioden

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Tiltak/oppgave/formål
Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF)

265 552
265 552

298 494
298 494

-32 942
-32 942

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål
Sum Norges forskningsråd

120 014
120 014

11 127
11 127

108 887
108 887

341
341

-3 196
-3 196

3 537
3 537

Andre bidragsytere
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv og private bidragsytere
Øvrige andre bidragsytere
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål
Sum andre bidrag

7 419
-2 971
57 310
37 336
14 786
4 048
117 928

9 714
5 546
135 699
38 639
13 768
13 796
217 162

-2 295
-8 517
-78 389
-1 303
1 018
-9 748
-99 234

Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer

117 928

217 162

-99 234

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag

503 835

523 587

-19 752

96 754
96 754

91 719
91 719

5 035
5 035

600 589

615 306

-14 717

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål
Sum regionale forskningsfond

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver
Sum gaver og gaveforsterkninger
Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv
Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt inntektsføring)

Forpliktelse pr. Forpliktelse pr. Endring i
31.08.2019
31.12.2018
perioden
Kunnskapsdepartementet

Periodisering driftsbevilgning - KD (delårsregnskap)
Sum Kunnskapsdepartementet

Andre departementer
Periodisering driftsbevilgning - andre departementer (delårsregnskap)
Sum andre departementer
Sum ikke inntektsførte bevilgninger

306 520

306 520
306 520

0
0

0
0

0
0

0

306 520

0

306 520

306 520

0
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
10.10.2019
Saksansvarlig: Frank Arntsen/Lindis Burheim
Saksbehandlere: Elisabeth Lynn Øystrøm og Hanne Sørgjerd

S-sak 40/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Salg av bygg på utløpt festegrunn i Snåsa

Tilrådning
Styret gir Rektor fullmakt til å avhende NTNUs bygninger på gnr 317, bnr 22 i Steinkjer kommune.

Bakgrunn:
NTNU (opprinnelig Norges Lærerhøgskole) har i en periode på 50 år festet gnr. 317, bnr. 22 i Steinkjer
kommune. Eiendommen er på 11 317 m² og er festet med formål for anlegg til ferskvannsbiologisk
stasjon. På eiendommen har fester (NTNU) oppført en hytte med laboratorie og overnattingsfasiliteter,
samt et anneks og romslig naust (totalt ca 214 m² BTA bygningsmasse).
Festeavtalen (vedlegg. 1)hadde utløp 1.1.2016 og åpner for festers (NTNU) innløsning av grunn etter
verdi på opphørstidspunktet, dersom bortfester ikke vil forlenge festeavtalen.
Bortfester ønsker ikke å forlenge festeavtalen. NTNU har da kun to alternativ: 1) innløse tomten eller
2) selge de oppførte bygningene til bortfester.
NV-fakultetet ved Institutt for biologi har vært hovedbruker av stasjonen og fagmiljøet har gjort en
vurdering av sitt behov for stedet for kurs og forskning. Behovet er avklart til å gjelde bygg og
funksjon tilnærmet lik den utforming stasjonen har i dag, men kun for en periode på 2 uker i august
eller september hvert år. Det presiseres fra fagmiljøet at tilgang til stasjonen er svært viktig for deres
undervisning og forskning. Ved innløsning av tomt og eierskap av grunn og bygninger, vil det påløpe
kostnader for vedlikehold, drift og administrasjon av feltstasjonen. Kostnadsbildet for en helårlig drift
er det pr i dag ingen som har ønske eller mulighet for å dekke.
Disponering av stasjonen for ønsket periode og med nødvendige fasiliteter, kan løses ved avtale om
leie av stasjonen. Bortfester har gitt positiv tilbakemelding for kjøp av bygninger og derpå utleie i de
ønskede ukene til NTNU i en periode på 10 år, med begrensende muligheter for endring av
bygningsmassen og med mulighet for forhandling om forlenget avtale etter utløp.
Partene har innhentet 2 eksterne vurdering for verdi og tilstand for grunn og bygningsmasse. Den
tekniske verdien på bygningene anslås ut fra det å ligge mellom kr 1,5 mill kr og 3 mill kr.
Vurdering og konklusjon:
Etter universitetsloven § §12-3 (1) er det styret selv som kan fatte vedtak om å avhende universitets
eiendom. I tråd med ovennevnte ber derfor Rektor om fullmakt til å forhandle og inngå avtale med
grunneier om salg av bygninger. Salgsinntekten og leiekostnadene vil bli avregnet mot hverandre.
Rektor har innenfor styringsreglementet allerede fullmakt til å inngå en leieavtale slik at det ikke er
nødvendig å be om fullmakt til det.
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Vedlegg:
1.
Festeavtale 16. november 1966
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NTNU

S-sak 41/19

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
22.10.2019
Arkiv: 2019/35251
Saksansvarlig:
Konstituert prorektor for utdanning Berit J. Kjeldstad
Saksbehandlere:
Olve Iversen Hølaas
Kjersti Møller
Jon Inge Resell
NOTAT
Til:

Styret

Fra:

Rektor

Om: Studieprogramporteføljen – endringer 2020-2021
________________________________________________________________________________
Tilråding:
1.

Styret oppretter fra og med studieåret 2020-2021 de foreslåtte studieprogram som vist i
kapittel 3.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og opptaksrammene
for de nye studieprogrammene vedtas i styresak 4.12.2019 når rammetall for opptak til alle
studieprogram ved NTNU i 2020-2021 fastsettes. Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller
ekstra strategi- og omstillingsmidler.

2.

Opprettelsen av studieprogrammene gjøres under forutsetning av at studieprogrammene før
studiestart høsten 2020 følger de standarder og kriterier for akkreditering gitt i NOKUTs
studietilsynsforskrift.

3.

Styret legger fra og med studieåret 2020-2021 ned studieprogram som vist i tabell i kapittel
3.

________________________________________________________________________________

1. Innledning
Tilrådingen gjelder forslag til konkrete endringer i NTNUs studieprogramtilbud fra studieåret 20202021. Saken er en oppfølging av s-sak 22/19 der styret fikk presentert foreløpige forslag til
endringer i studieporteføljen 2020-2021, samt en redegjørelse for hovedtrekkene i NTNUs studieporteføljeutvikling i et treårsperspektiv sett i lys av institusjonelle og nasjonale føringer. Styret
fattet følgende vedtak i saken:
«1.

Styret er tilfreds med de foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen 2020-2021, og at
det pågående utviklingsarbeidet er i samsvar med NTNUs strategi.

2.

Styret ber rektor om å utvikle studieprogrammene i tråd med diskusjonen i styremøtet.»

Styret ga uttrykk for stor tilfredshet både med fakultetenes pågående arbeid med endringer i
1

studieporteføljen og med fakultetenes pågående kvalitetssikring av den samlede studieporteføljen.
De foreslåtte endringene i studieprogramporteføljen fra 2020-2021 er ulike typer omlegginger i
form av sammenslåinger og videreutvikling av eksisterende studietilbud, i tillegg til noen
nyopprettelser. Som det fremgår av s-sak 22/19 gis det en mer utfyllende redegjørelse for
studieporteføljeutviklingen som er omfattet av det nye styringssystemet for helse- og sosialfagene
(RETHOS) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og opptaksrammene for de
nye studiene vedtas i egen styresak 4.12.2019 da rammetall for opptak til alle studieprogram,
inklusive studieprogram med særskilte opptak i flere campusbyer, samt studieretninger med egne
opptak ved NTNU i 2020-2021 fastsettes.
Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller ekstra strategi- og omstillingsmidler. I henhold til NTNUs
rammefordelingsmodell (RFM) endres heller ikke basisbevilgningen hverken ved opprettelser eller
nedleggelser av studieprogram. Ved erfaringsbaserte masterprogrammer kan det tas
egenbetaling, og ved det nye erfaringsbaserte masterprogrammet i teknologiledelse og digital
omstilling ved IV-fakultetet legges det opp til dette. Rektor vil komme med en egen styresak, der
det tilrås at det delegeres fra henholdsvis styret og rektor til fakultetene selv å bestemme både om
det skal tas egenbetaling og å fastsette satsen på egenbetalingen ved erfaringsbaserte
masterprogram som styret har akkreditert og vedtatt opprettet.
Under presenteres hvert av de foreslåtte studieprogrammene som enten opprettes eller
nedlegges. Styret henvises til vedlagte dokumentasjon for mer utfyllende beskrivelser. Samlet
oversikt over antall opprettelser og nedleggelser er angitt til slutt i dette dokumentet.
Rektor imøteser styrets signaler for utviklingen av de studieprogram som foreslås opprettet.

2.1 Fakultet for arkitektur og design
Master in Interaction Design – nedleggelse
Fakultetet ønsker fra og med studieåret 2020-2021 å legge ned deltidsvarianten av
masterprogrammet i interaksjonsdesign på 120 studiepoeng (MIXD-D; Master in Interaction
Design) ved Institutt for design på Campus Gjøvik. Den ordinære heltidsvarianten av
masterprogrammet (MIXD) på 120 studiepoeng videreføres, og studenter som har behov for
tilrettelegging av særskilt progresjon vil kunne få gjort det gjennom individuelle utdanningsplaner
slik at et spesifikt studieprogram for deltid er følgelig overflødig. AD vil i opptaksrammesaken be
om at de aktuelle studieplassene tilknyttes MIXD. Rektor anbefaler nedleggelsen av
masterprogrammet MIXD-D.

2.2 Det humanistiske fakultet
Fakultetet fremmer ingen forslag til opprettelser/sammenslåinger eller nedleggelser fra 20202021. Imidlertid har HF etter rektors anmodning vært involvert i prosessen rundt SUs forslag om å
opprette et nytt toårig masterprogram i arkiv- og samlingsdokumentasjon i samarbeid med IE, men
altså med SU som vertsfakultet. HFs involvering og innspill vedrørende dette studieprogrammet
omtales derfor under S-saksnotatets punkt 2.7 – SU.

2.3 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
IE-fakultetet har lagt ned et betydelig arbeid for å samordne studieporteføljen og redusere antall
studieprogram. Fakultetet har derfor en lav grad av endringsbehov for studieåret 2020-2021.
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Årsstudiet i informatikk (ÅRINF) ved studiested Gjøvik søkes lagt ned, blant annet pga. sterkt
varierende søkertall og gjennomføringsandel. Fire av søknadene om nedleggelser gjelder teknisk
opprydding i portefølje, inkludert er et masterstudium som endret profil fra norsk til internasjonalt
før oppstart og derved ble opprettet med annen kode og navn. IE ønsker å legge ned
deltidsvarianten av masterstudiet i visualisering og simulering og vil registrere deltidsstudenter i
heltidsvarianten med individuell utdanningsplan.
IE-fakultetet søker om nedleggelse av Master i medieteknikk (MMT-CIMET). Programmet er utgått
fra støtteordningene fra EU.
Master of Science in Computational Colour and Spectral Imaging (Erasmus Mundus Joint Master
Degree)
IE søker om akkreditering av masterstudiet Computational Colour and Spectral Imaging (COSI).
Konsortiet bak søknaden består av fire fulle partnere NTNU, Université Jean Monnet Saint-Etienne
(UJM – Frankrike), University of Granada (UGR – Spania) og University of Eastern Finland (UEF –
Finland), samt en lang rekke assosierte partnere. NTNU er vertskap for semester 1 og dels for
semester 3. Forventet kullstørrelse er 20 studenter totalt. Masteroppgaven kan skrives ved NTNU.
Studiet er sterkt knyttet til forskning ved Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory.
Studiet har seks ukers obligatorisk internship ved en av konsortiets 15 industripartnere,
industripartnere i Norge er fra offentlig sektor. Studiet er i kategorien informatikk. Studiets
fagmiljø fra NTNU er primært basert i Gjøvik.
Den framlagte studieplanen tilfredsstiller studietilsynsforskriftens krav. Rektor anbefaler derved
søknaden.

2.4 Fakultet for ingeniørvitenskap
Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling
Fakultetet foreslår opprettelse av erfaringsbasert masterstudium i teknologiledelse og digital
omstilling (90sp). Studiet er deltidsbasert. Det skal være to spesialiseringer i studiet; Digital
økonomi og Teknologibasert omstilling. Masterstudiet er et samarbeidsprosjekt mellom IV-, IE-,
NV-, og ØK-fakultetene med IV som vertsfakultet. Det legges opp til 30 sp basisemner, 30 sp
spesialiseringsemner og 30 sp masteroppgave. Den enkelte studenter velger selv i hvilken
rekkefølge emnene i de to gruppene tas, studiet bygges opp som videreutdanning med
enkeltemner tilsvarende NTNUs masterstudium MORG. Fagmiljøet er på 18,9 årsverk fordelt på 40
ansatte, og det foreslås ei ramme på 50 studenter.
Den framlagte studieplanen tilfredsstiller studietilsynsforskriftens krav. Rektor anbefaler derved
søknaden.
Master of Science in Marine and Maritime Intelligent Robotics (Erasmus Mundus Joint Master
Degree)
IV søker om akkreditering av masterstudiet Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR).
Studiet vil tilbys ved fire universitet, Université de Toulon (UTLN, Frankrike) er koordinator for
konsortiet. IST Lisboa (IST-UL Portugal), Universitat Jaume I (UJI Spania) og NTNU er partnere. De
to første semestrene tilbys studiet ved UTLN. NTNU tilbyr 30 sp i tredje semester med
spesialiseringen «Autonomy in subsea operations», UJI og IST-UL tilbyr også spesialiseringer tredje
semester. Masteroppgaven tilbys gjennom alle institusjonene i konsortiet.
MIR er et samarbeid innenfor Erasmus Mundus Joint Master Degree. Det er et årshjul som ikke
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følger NTNUs ordinære hvor NTNU forplikter seg til å tilby sine forpliktelser gjennom konsortier før
styret kan fatte sitt vedtak. Det er ikke uproblematisk, men Erasmus Mundus er ansett som viktig
innenfor det strategiske utdanningsbildet for NTNU. Rektor vil med dette som bakgrunn be IVfakultetet om å jobbe videre med utvikling av studiets læringsutbytte, som ikke fremstår i henhold
til krav i European Qualifications Framework (EQF) og ikke Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR). Rektor vil også vise til at søknaden og studieplanen kan tilpasses bedre til NTNUs standarder
for akkrediteringssøknader og for studieplaner slik beskrevet i NTNUs kvalitetssystem. Se også
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) sin behandling av søknaden. Rektor
anbefaler søknaden med merknadene.
Erfaringsbasert master i olje og gass
IV-fakultetet søker om å legge ned masterstudiet i olje og gass. Dette som en følge av liten eller
ingen interesse i markedet de senere år for dette studietilbudet. Studieprogrammet er ikke
økonomisk bærekrafitg i sin nåværende form. Det pågår vurderinger ved fakultetet om fagtilbudet
kan ivaretas i en form innen det foreslåtte mastertilbudet i teknologiledelse og diigtal omstilling.

2.5 Fakultet for medisin og helsevitenskap
Rektor anerkjenner det omfattende arbeidet som Fakultet for medisin og helsevitenskap har
nedlagt i å utarbeide en samordnet studieportefølje. Det stilles store krav til helsefaglige
utdanninger i dag; både med hensyn til krav om nasjonale minstestandarder (Rethos), i tillegg til at
det er et økende behov for helsepersonell som er i stand til å bidra til fremtidsrettet
kunnskapsutvikling innen sitt fagområde. Videreutviklingen av eksisterende videreutdanninger til
masterstudium er et ledd i en nasjonal utdanningspolitikk. Rektor mener at fakultetets
studieportefølje utgjør et viktig bidrag i å tilfredsstille de forventninger som stilles til
utdanningsinstitusjonene, i tillegg til at studieprogrammene er i samsvar med NTNUs egne
ambisjoner om faglig konsolidering og satsning på helse. Fakultetet ber om at det opprettes åtte
nye studieprogram, samtlige et resultat av sammenslåing og videreutvikling av eksisterende
studietilbud.
Rektor vil særlig berømme de målrettede tiltakene fakultetet har igangsatt for å øke fagmiljøenes
vitenskapelige og utdanningsfaglige kompetanse, sikre bedre kvalitet i praksis, utarbeide gode
samarbeidsavtaler med praksisfeltet, øke praksisveiledernes veiledningskompetanse, samt
satsningen på simulering som læringsmetode. Dette er langsiktig arbeid, og Rektor ser frem til å
følge resultatene av disse satsningene.
Rektor er bevisst på de utfordringer som følger av at man i en overgangsperiode må tilby parallelle
studieløp med avvikling av gammel ordning og implementering av ny. Ved fakultetet skal nye
nasjonale forskrifter implementeres for flere av fakultetets grunnutdanninger, og det vil av den
grunn ikke være mulig å gjenbruke emner i overgangsperioden. Samarbeidet mellom geografisk
spredte studiesteder krever omlegging i undervisning, læringsaktiviteter og veiledning, noe som
byr på både muligheter og utfordringer når det gjelder bruk av teknologi, infrastruktur og
kompetanse. Fagmiljøene har jobbet godt og målbevisst for å sikre at studentene får et likverdig
studietilbud på tvers av studiebyene, og Rektor er trygg på at fakultetet vil kunne opprettholde
den faglige kvalitenen, selv om det vil være krevende i en overgangsperiode.
De fremlagte studieplanene tilfredsstiller studieforskriftens krav, og Rektor anbefaler søknadene.
Rektor ber imidlertid om at det gjøres en ekstra kvalitetssikring av emnebeskrivelsene før de
endelig ferdigstilles i januar 2020, dette også for å sikre at de oppfyller alle krav i NTNUs studie –
og opptaksforskrift. Under følger en kort redegjørelse av de nye studieprogrammene som også er
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detaljert beskrevet i vedlagte utkast til studieplaner og programvis dokumentasjon som blant
annet omhandler strategiske vurderinger, fagmiljøenes sammensetning, rekrutteringsgrunnlag,
relevans, forskningskobling og internasjonale nettverk.
Bachelor i ergoterapi
Bachelor i ergoterapi er et resultat av en sammenslåing av to studieprogram i Gjøvik og
Trondheim, og sammenslåingen medfører en faglig og pedagogisk styrking av utdanningen. Det
samordnede studieprogrammet tilfredsstiller kravene i forskrift om nasjonal retningslinje for
ergoterapiutdanning, og har innarbeidet en lokal faglig profil rettet mot å utvikle kunnskap om
tilgjengelighet, teknologi og omgivelser, samt om nyskaping, tjenesteutvikling og innovasjon.
Ergoterapikompetanse er en lovpålagt tjeneste i kommunene fra 2020, hvilket tilsier at det er
behov for å øke utdanningskapasiteten. Det er forholdsvis få ergoterapeuter med
førstekompetanse nasjonalt, og Rektor anser det som viktig at fakultetet fortsetter sitt
systematiske arbeid med å øke andelen ansatte med førstekompetanse i fagmiljøet.
Bachelor i radiografi
Bachelor i radiografi er et resultat av en sammenslåing av to studieprogram i Gjøvik og Trondheim,
og sammenslåingen medfører en faglig og pedagogisk styrking av utdanningen. Det samordnede
studieprogrammet tilfredsstiller kravene i forskrift om nasjonal retningslinje for
radiografutdanningen, og har innarbeidet en lokal faglig profil rettet mot å utvikle kunnskap om
simulering, pasientsikkerhet og skjelettradiografi. Det er forholdsvis få radiografer med
førstekompetanse nasjonalt, og Rektor anser det som viktig at fakultetet fortsetter sitt
systematiske arbeid med å øke andelen ansatte med førstekompetanse i fagmiljøet.
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie er et resultat av sammenslåing av tre studieprogram i Gjøvik, Trondheim og
Ålesund og innebærer et kvalitetsløft da det samordnede studieprogrammet nå bygger på et
større og mer robust fagmiljø. Representanter fra praksisfeltet har deltatt aktivt i utarbeidelsen av
ny studieplan for å sikre en relevant og fremtidsrettet utdanning for en helsesektor som står
overfor store utfordringer og hvor sykepleiermangelen anses å bli prekær på landsbasis. Det
samordnede studieprogrammet har valgt å utarbeide egne læringsutbyttebeskrivelser som ikke er
identiske med læringsutbyttene i forskriften, men studieprogrammet tilfredsstiller kravene i
forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanningen. Studieprogrammet har innarbeidet en
lokal faglig profil rettet mot å utvikle kunnskap om digitalisering, helsefremmende perspektiv og
teknologibruk i helsesektoren. Simulering og tverrfaglig samhandlingslæring utgjør en viktig del av
utdanningen. Halvparten av sykepleierutdanningen gis i form av eksterne praksisstudier, hvilket
tilsier en bevisst satsning på veiledningskompetanse. Rektor anser det som viktig at fakultetet
fortsetter sitt systematiske arbeid med å øke andelen ansatte med førstekompetanse og
videreutvikle kompetanse om digital læringsteknologi i fagmiljøet.
Master i helseledelse
Master i helseledelse er et samlingsbasert deltidstudium på 120 sp som går over 3,5 år.
Masterprogrammet tilbys som en fellesgrad i samarbeid med NTNU, Høgskolen i Molde og
Høgskolen i Volda, og har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid mellom disse om
videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten. Masterprogrammet vil utdanne kandidater
med avansert ledelseskompetanse som utviser høy grad av selvstendighet i komplekse
beslutningssituasjoner innen helsesektoren. Det er politisk uttalt i flere stortingsmeldinger at det
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er behov for et kompetanseløft når det gjelder ledelse i primær- og spesialisthelsetjenestene, og
dette masterprogrammet vil etter Rektors syn bidra til å forsterke NTNUs posisjon både regionalt
og nasjonalt. Vedlagte utkast til avtale viser hvordan ansvarsforholdet mellom partene i
fellesgraden vil bli regulert, og denne signeres av samtlige parter i løpet av 2020.
Master i jordmorfag
Master i jordmorfag er et 2-årig rammeplanstyrt erfaringsbasert masterstudium på 120 sp som er
en videreutvikling av en 2-årig videreutdanning som har vært tilbudt ved NTNU siden 2006. NTNU
har til nå vært den eneste institusjonen med jordmorutdanning som ikke har hatt tilbud om studiet
på masternivå. Rektor anser at det er nødvendig å heve utdanningen fra videreutdanning til
master og slik sikre en konkurransedyktig utdanning når det gjelder nivå, kvalitet og innhold, hvor
studenter og fagmiljø vil kunne initiere og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter som
vil styrke kvaliteten innen kvinnehelse, svangerskap-, fødsel- og barselomsorg. Fakultetet
planlegger å øke opptaket av kandidater, og Rektor ber fakultetet vurdere om det vil være behov
for å øke fagmiljøets størrelse for å tilpasse antall studenter og den undervisning som foregår i
studiet.
Master i medisinsk bildeteknologi
Master i bildeteknologi er et samlingsbasert deltidsstudium på 120 sp som går over 4 år, med
opptak annethvert år. Masterprogrammet er i hovedsak en sammenslåing og videreutvikling av
master i medisinsk MR-avbildning og videreutdanninger innenfor MR og ultralyd og har tre
studieretninger innen MR, ultralyd av hjerte og ultralyd av kar. Medisinsk bildeteknologi har
økende anvendelse og bruk, og medisinsk avbildning blir stadig mer avansert. Rektor er enig i
fakultetets vurdering av behovet for en spesialisert utdanning på masternivå for helsepersonell
som bemanner medisinsk bildeteknologi, og anser masterprogrammet som er unikt i norsk
sammenheng å gjenspeile NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil.
Videreutdanning i helsesykepleie heltid og deltid
Videreutdanning i helsesykepleie (tidligere helsesøster) er et resultat av en sammenslåing av
videreutdanninger innenfor fagområdet i Trondheim og Ålesund. Studieprogrammene er regulert
av nasjonal rammeplan fastsatt i 2005 med en tydelig folkehelseprofil. Sammenslåingen vil
innebære en styrking av fagområdet og fagmiljøet ved NTNU. Studieprogrammene vil ha felles
innhold og oppbygning, det eneste som skiller de fra hverandre er at programmet ved NTNU i
Trondheim tilbys på heltid, mens i Ålesund på deltid. Rektor har forståelse for fakultetets
argumentasjon knyttet til at ved å tilby en deltidsvariant kommuniseres det fleksible i
utdanningsløpet bedre, men ber likevel fakultetet vurdere om det på sikt ikke er mer
hensiktsmessig å tilby kun en heltidsvariant hvor studentene gjennom sin individuelle
utdanningsplan kan ta studiet på deltid.

2.6 Fakultet for naturvitenskap
3-årig bachelorstudium i bioingeniørfag
Fakultetet foreslår opprettelse av et 3-årig bachelorstudium i bioingeniørfag. Studiet skal tilbys i
Trondheim og Ålesund. Sammenslåingen av studiet påvirkes av RETHOS, styringssystemet for
helse- og sosialfagene, med vedtatt forskrift om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning av
15.3.2019 med tydelige nasjonale krav til bioingeniørutdanningen. Første studieår er tilnærmet
identisk mellom de to studiestedene, for å legge til rette for økt grad av faglig samarbeid og slik at
studenter kan søke om overføring mellom studiestedene etter første studieår. Andre og tredje
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studieår er noe mer forskjellige, i stor grad på grunn av at bioingeniørstudiet tilbys i tett samarbeid
med sykehusene og disse har ulike strukturelle forutsetninger for samarbeidet. Fagmiljøet utvides
med to hele stillinger med førstekompetanse.
Rektor vurderer at det er gjort et godt arbeid med å slå sammen fagmiljøene i de to studiebyene til
et mer robust fagmiljø innen fagtradisjonene ved bioingeniørutdanningen. Det er positivt at
disiplinfag gis av disiplinmiljøene i profesjonsstudier. Rektor viser til studiets innføringsemne og
minner om at ett emne med identisk læringsutbytte og som er tilrettelagt for felles undervisning
med identisk struktur også skal ha lik vurderingsform. Fakultetet pålegges å endre studieplanen slik
at ex.phil (variant for medisin og helse) legges inn som eget emne, med effekt senest fra og med
studieåret 2021-2022. Med disse bemerkningene anbefaler Rektor søknaden.
3-årig bachelorstudium i ingeniørfag, havbruk
Studiet er et innovativt prosjekt med stort potensial for høy arbeidslivsrelevans gjennom
studieløpet blant annet gjennom Brohode Havbruk 2050. Studiet foreslås opprettet etter sterkt
ønske fra næringslivet, det gjøres i henhold til rammeplan for ingeniørfag og organiseres
tilsvarende de andre ingeniørfaglige studiene ved NTNU under porteføljen til forvaltningsutvalget
for Ingeniørutdanning. Fagmiljøet kommer hovedsakelig fra NV og IV-fakultetene, det er også
sterke knytninger mellom Havbruksingeniør og masterprogrammet Ocean Resources. Kandidatene
vil kunne inngå i roller som driftsleder ved et havbruksanlegg, medarbeider i en leverandørbedrift
eller i tilgrensende virksomhet.
Rektor finner at studiet er en del av NTNUs fokus på FNs bærekraftmål, det bygger på et sterkt
fagmiljø innenfor forskning og utvikling, det knyttes opp til det kommende Ocean Space Center,
det organiseres som et ingeniørfaglig studium og følger rammeplanens og FUIs krav, og er
organisert i nært samarbeid med næringslivet. Dette er et nytt fagområde innenfor ingeniørfaget
ved NTNU og rektor minner derfor om viktigheten av at studentene bygger opp en tydelig identitet
som havbruksingeniører. Søknaden svarer i stor grad ut dette, men fakultetet må følge opp
utviklingen. Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) anbefaler søknaden, se eget skriv
med kommentarer som Rektor stiller seg bak.
3-årig bachelorstudium i ingeniørfag, olje og gass - nedleggelse
NV-fakultetet søke rom nedleggelse av ingeniørstudiet i olje og gass. Prosessen har pågått en
stund, etter påviste store avvik fra nasjonale krav til studitilbudet, jf. S-sak 22/19. FUI har vært tett
inne i saken. I 2019 var det nullopptak til studiet. NV-fakultetet ønsker at det faglige tilbudet skal
videreføres som en studieretning under IV-fakultetets maskiningeniørstudium. Rektor viser til
NTNUs satsning innenfor det grønne skiftet. Det vil være en vurdering fra IV-fakultetet om
fagtilbudet skal videreutvikles og innen hvilken form innenfor IV-fakultetets strategiske satsning.
Master i Miljøforurensing og toksikologi
Søknad om opprettelse av Master of Science in Environmental Contamination and Toxicology er
innvilget gjennom Erasmus Pluss-programmet som en Erasmus Mundus Joint Master Degree.
Programmet koordineres av The Basque University (Spania). Konsortiet består av seks universitet, i
tillegg til NTNU er dette University of Porto (UPO, Portugal), University of Pau et des Pays de
l'Adour (UPPA, Frankrike), University of Bordeaux (UB, Frankrike), University of Liège (ULiege,
Belgia) og University of the Basque Country (EHU, Spania). NTNU tilbyr emner i annet semester,
hvor det er en mulighet for en liten gruppe studenter å ta annet semester ved UNIS (Svalbard). To
andre universitet i konsortiet tilbyr også emner i annet semester i konkurranse med NTNU.
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Studenter tilbys å ta fjerde semester dvs. masteroppgaven ved NTNU. Fagmiljøet springer ut fra
miljøtoksikologi ved Institutt for biologi, Trondheim. Studietilbudet bidrar til å oppfylle fakultets
strategier om å bidra til «utvikling av et globalt bærekraftig samfunn basert på vår kompetanse
innenfor klima, miljø, energi, helse, mat og vann.
Den fremlagte studieplanen tilfredsstiller i stor grad studietilsynsforskriftens krav. Det er dog
grunn til å merke seg en svært lav allokering av stillingsandeler inn i studiet og lav forskningsandel.
Dette er bekymringsverdig for et masterstudium og fakultetet må adressere dette. Rektor viser
videre til konkurransesituasjonen internt i konsortiet og anbefaler fakultetet å legge til rette for at
flest mulig studenter velger NTNU i annet semester. Rektor finner at studiet er en del av NTNUs
fokus på FNs bærekraftmål. Rektor anbefaler søknaden med merknadene.

2.7 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Master i fagdidaktikk – opprettelse i form av sammenslåing og tilknyttede nedleggelser
Fakultetet samordner og slår sammen sine toårige masterprogram i fagdidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning (ILU). Dette innebærer at det opprettes et nytt toårig masterprogram i
fagdidaktikk med følgende sju studieretninger: -kunstfagdidaktikk, -yrkesdidaktikk, -norskdidaktikk,
-matematikk-didaktikk, -naturfagdidaktikk, -samfunnsfagdidaktikk, -engelsk- og
fremmedspråkdidaktikk. Disse sju studieretningene vil være egne søke- og opptaksalternativer, og
det stilles krav om faglig fordypning innen fagområdet i opptaksgrunnlaget. Det toårige
masterprogrammet på 120 studiepoeng er bygd opp av fellesemner på til sammen 37,5
studiepoeng og 82,5 studiepoeng i fagspesifikke emner.
De siste årene har de fem masterprogrammene som legges ned hatt rundt 100 studenter til
sammen, og noen av disse har blitt rekruttert fra de utgående fireårige
grunnskolelærerutdanningene. Dette rekrutteringsgrunnlaget vil falle bort i 2021 når det første
kullet med studenter fra de femårige grunnskolelærerutdanningene/de femårige
masterprogrammene uteksamineres. Like fullt forventes det samtidig at etterspørselen etter
relevante masterutdanninger for lærere vil øke i årene som kommer når endringen til femårig
grunnskolelærerutdanning gjør seg gjeldende i skolen. SU-fakultetet framholder følgelig et
foreløpig anslag på om lag 100 studieplasser også for det nye sammenslåtte toårige
masterprogrammet i fagdidaktikk. Kravene til studie og tilhørende fagmiljø tilfredsstilles også ved
det nye masterprogrammets sju studieretninger, og SU-fakultetet dokumenter at sammenslåingen
vil medføre større økonomisk bærekraft. Rektor anbefaler opprettelsen og de tilknyttede
nedleggelsene.
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning - opprettelse
Fakultetet foreslår å opprette et nytt toårig masterprogram på 120 studiepoeng i arkiv og
dokumentasjonsforvaltning. Masterprogrammet er et samarbeid mellom SUs Institutt for
lærerutdanning (ILU) og IE-fakultetet ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). SU vil
være vertsfakultet, med bidrag i form av eksisterende emner på til sammen 30 studiepoeng fra
masterprogrammet i digital samhandling ved IDI-IE.
SU har siden studieåret 2016-2017 tilbudt et bachelorprogram i arkiv og samlingsforvaltning, med
bidrag fra IE. Bakgrunnen for opprettelsen av bachelorprogrammet var en forespørsel fra
arkivsektoren og arbeidslivet, og siden 2017 har SU fått viderefordelt KDs øremerkede bevilgning
til NTNU på 2.1 millioner til arkivutdanning. I 2017 og 2018 ble midlene brukt til å tilby utdanning i
arkiv og samlingsforvaltning på Tynset studie- og høgskolesenter i Hedmark fylke, som følge av
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etableringen av Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset. SU anfører at det fra 2020 ikke lenger vil være
behov for dette tilbudet, og mener at det er mer hensiktsmessig å bruke bevilgningen til å bygge
opp et mastertilbud. SU ønsker derfor å etablere et toårig masterprogram i arkiv og
dokumentasjonsforvaltning fra 2020-2021. Det etablerte bachelorprogrammet har både et
arkivvitenskapelig og et informatikkrettet perspektiv, og det legges opp til at også det foreslåtte
masterprogrammet skal ha det. Samarbeidet mellom SU og IE gjør ifølge fakultetet
masterprogrammet til et unikt studietilbud. Rektor har merket seg uttalelsene fra blant annet
Arkivverket om at kompetansen er etterspurt. Rekrutteringen til og gjennomstrømmingen i
bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsdokumentasjon har vært rimelig god. Det har vært en
opptaks-ramme på 45 studieplasser med et frafall på rundt 10 studenter underveis.
Opptaksgrunnlaget til master-programmet vil i tillegg til SUs bachelorprogram i arkiv og
samlingsforvaltning være tilsvarende utdanninger, slik som bachelorprogrammet i arkivvitenskap
fra OsloMet og bachelorgrad med årsenhet i arkivkunnskap fra Universitetet i Oslo (UiO) og
bachelorgrad i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø Norge Arktiske Universitet
(UiT-NAR). Videre vil studenter med fullført bachelorprogram i digital samhandling fra NTNU kunne
gis opptak under forutsetning av fullført kvalifiseringsemne på 15 studiepoeng i arkiv- og
samlingsforvaltning (LBAS1002 Dokumentasjons-forvaltning, IKT og systemer for arkiv og
museumssamling) i løpet av masterprogrammets første studieår. Rekrutteringsgrunnlaget for det
nye masterprogrammet vurderes således samlet sett å gi grunnlag for en foreløpig estimert
opptaksramme på 20 studieplasser.
I henhold til rektors anmodning har SU og IE også involvert HF i arbeidet med masterprogrammet.
Dette har resultert i at HF nå er representert i studieprogramrådet. På sikt ønskes det en utvikling i
programmet som vurderer gjensidige synergieffekter med HFs Master i kulturminneforvaltning.
Kravene til studiet og det tilknyttede fagmiljøet tilfredsstilles for det nye toårige masterprogrammets samlede studieplan slik som nå det legges fram for akkreditering, og Rektor
anbefaler at opprettelsen fra studieåret 2020-2021 blir vedtatt i henhold til dette.
Årsstudium og bachelorprogram i afrikastudier - nedleggelser
Disse studietilbudene har ikke hatt opptak siden 2017, og foreslås nå formelt lagt ned fra 20202021. Avviklingen skyldes lave søkertall og svak gjennomstrømming samt at samarbeidende
fagmiljø har redusert sine tilbud. Ved Institutt for sosialantropologi er det nylig inngått en
NORDPART-avtale som innebærer både vitenskapelig samarbeid og studentutveksling, slik at
fagområdet vil fortsatt være viktig for SU-fakultetet. Rektor tilrår at fakultetets forslag om
nedleggelse imøtekommes.
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning – formelt vedtak om endring av omfang
Masterprogrammet ble utvidet fra 90 til 120 studiepoeng gjeldende fra 2016-2017 ved at det ble
tatt inn en emnepakke i metode. Denne endringen som i praksis representerer en nedleggelse og
en opprettelse ble dessverre ikke meldt inn ved den forutgående studieporteføljesaken i 2015. Det
utvidete masterprogrammet er imidlertid dokumentert, vurdert og godkjent i henhold til 120
studiepoeng i alle de påfølgende årlige studieplanvedtak og FS-registeringer samt i fakultetets
reakkrediteringsprosess i 2018, og informasjonen til studentene har hele tiden vært ivaretatt.
Omgjøringen tas med nå for at dagens praksis skal være i samsvar med styrets vedtak for studieprogrammet.
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2.8 Fakultet for økonomi
Bachelor i økonomi og administrasjon – opprettelse i form av sammenslåing og tilknyttede
nedleggelser
Fakultetet tar nå det siste steget hva gjelder samordning og sammenslåing av bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng i våre tre studiebyer Trondheim,
Gjøvik og Ålesund fra og med opptaket til studieåret 2020-2021. Det nye felles studieprogrammets
læringsutbyttebeskrivelse og studieplan er i samsvar med de reviderte Nasjonale retningslinjer for
økonomi og administrasjon av november 2018 fra Universitets- og høgskolerådets nasjonale fagråd
for økonomi og administrasjon (UHR-ØA). Når de pågående tilsettingene av to førsteamanuenser i
industriell innovasjon og endringsledelse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
ved Campus Gjøvik er foretatt i løpet av inneværende høstsemester vil de samlede kravene til
fagmiljø være tilfredsstilt. Det samlede fagmiljøet vil som en følge av sammenslåingen være mer
robust og ha tilsatte med overlappende komplementerende kompetanse mellom campus og
fagområder. Fagmiljøene har samlet god kompetanse innen de første årenes fellesemner, og
tredjeårsfordypningene gjenspeiler styrkene på de enkelte campus. Fakultetet dokumenterer at en
samlet sett vil få bedre bærekraft både faglig og økonomisk. De tre respektive
bachelorprogrammene som nå slås sammen har hatt en opptaksramme på 70 i Ålesund, 60 i Gjøvik
og 270 i Trondheim, og det legges opp til tilsvarende opptaksrammer ved de tre stedsvise
campusopptakene fra 2020-2021.
Ved at det nye felles bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon vil ha stedsbasert søking
via Samordna opptak med valg av fordypinger i løpet av studieløpet så legges de tre separate
bachelor-programmene ned; det vil si henholdsvis Bachelor i økonomi og administrasjon (ØA36)
ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved Campus Ålesund, Bachelor i økonomi, ledelse og
bærekraft (BØKLED) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Campus Gjøvik og
Bachelor i økonomi og administrasjon (ØABACHELOR) ved NTNU Handelshøyskolen ved Campus
Trondheim. Det nettbaserte deltidsprogrammet Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft
(BØKLED-F) på 180 studiepoeng ved Campus Gjøvik opprettholdes som eget program inntil videre,
men endrer navn til Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid. Fakultet for økonomi sitt grep
med sammenslåing av de tre campusbyenes bachelorprogram i økonomi og administrasjon er en
sluttføring av intensjonen om dette i den faglige integrasjonsrapporten for økonomiområdet i
tilknytning til fusjonen. Rektor konstaterer at dette er fulgt opp tilfredsstillende, og anbefaler
opprettelsen av det nye studieprogrammet og de tre tilknyttede nedleggelsene.
MSc in International Business and Marketing, erfaringsbasert - nedleggelse
Den erfaringsbaserte varianten av masterprogrammet i International Business and Marketing på
120 studiepoeng ved Campus Ålesund legges ned, da det ikke har vært opptak til dette siden 2016.
Den ordinære varianten av programmet på 120 studiepoeng videreføres.
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3. Opprettelsene og nedleggelsene fra og med studieåret 2020-2021
Fakultet for arkitektur og design (AD)
Opprettelse

Nedleggelse
Master in Interaction Design, deltid (MIXD-D, 120 sp)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
Opprettelse
Computational Colour and Spectral Imaging
(120sp)

Nedleggelse

Gradsbenevnelse
Master in Computational Colour and Spectral
Imaging

2MX Forkurs i matematikk – 2MX/R1 (2MX)

Samhandling og informasjonsdeling med IKT (ITVIDSIIKT)
(sekkepost for EVU-kurs)

Enkeltemner master-avd IMT (MASTER-IMT)
Elektronisk systemdesign og innovasjon – masterstudium 2 årig
(MIELSYS)
Master i visualisering og simulering – deltid (881MVSD)
Master i medieteknikk – Cimet (MMT-CIMET)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
Opprettelse
Erfaringsbasert master i teknologiledelse og
digital omstilling (90sp)

Nedleggelse
Erfaringsbasert master i olje og gass (MSOILGAST)

Gradsbenevnelse
Master i teknologiledelse og digital omstilling
Master of Science in Marine and Maritime
Intelligent Robotics (120sp)
Gradsbenevnelse
Master of Science in Marine and Maritime
Intelligent Robotics
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Opprettelse
Bachelor i ergoterapi (120 sp)
Gradsbenevnelse
Bachelor i ergoperapi
Bachelor i radiografi (120 sp)
Gradsbenevnelse
Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie (120 sp)
Gradsbenevnelse
Bachelor i sykepleie
Master i helseledelse (120 sp)

Nedleggelse
Bachelor i ergoterapi, Gjøvik (BERG)
Bachelor i ergoterapi, Trondheim

Bachelor i radiografi, Gjøvik (BRAD)
Bachelor i radiografi, Trondheim (MTRAD)

Bachelor i sykepleie-heltid, Gjøvik (BSPLH)
Bachelor i sykepleie-deltid Gjøvik (BLSPD)
Bachelor i sykepleie, Trondheim (SPBSP)
Bachelor i sykepleie, Ålesund (050SY)
Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten, Ålesund
(956LH)
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Gradsbenevnelse
Master i helseledelse
Master i jordmorfag (120 sp)

Videreutdanning i jordmorfag, Trondheim (SPVJU)

Gradsbenevnelse
Master i jordmorfag
Master i medisinsk bildeteknologi (120 sp)

Master i medisinsk MR-avbildning, Trondheim (HSMMR)

Gradsbenevnelse
Master i medisinsk bildeteknologi
Videreutdanning i helsesykepleie-heltid (60 sp)
Videreutdanning i helsesykepleie-deltid (60sp)
Fakultet for naturvitenskap (NV)
Opprettelse
Bachelor i bioingeniørfag (180sp)
Gradsbenevnelse
Bachelor i bioingeniørfag
Bachelor i ingeniørfag, havbruk (180sp)

Videreutdanning i helsesykepleie, Trondheim (SPVHS)
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil, Ålesund (957HS)

Nedleggelse
Bioingeniør bachelor (MTBIO)
Bioingeniør bachelor (702BI)
Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Gradsbenevnelse
Bachelor i ingeniørfag, havbruk
Environmental contamination and toxicology
(120sp)
Gradsbenevnelse
Master in Environmental contamination and
toxicology
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
Opprettelse
Master i fagdidaktikk (120 sp)
Gradsbenevnelse
Master i fagdidaktikk
Med direkte opptak til sju studieretninger:
Kunstfagdidaktikk, Yrkesdidaktikk,
Norskdidaktikk, Matematikkdidaktikk,
Naturfagdidaktikk,
Samfunnsfagsfagdidaktikk, Engelsk- og
fremmedspråkdidaktikk.

Nedleggelse
Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
(120 sp, MFAGD) med seks studieretninger: Kunstfag, Yrkesfag,
Samfunnsfag, Naturfag, Engelsk og fremmedspråk,
Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.
Master i norskdidaktikk 1-7
(120 sp, LTMAGN01)
Master i norskdidaktikk 5-10
(120 sp, LTMAGN05)
Master i matematikkdidaktikk 1-7
(120 sp, LTMAGNMA1)
Master i matematikkdidaktikk 5-10
(120 sp, LØTMAGMA5)

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
(120 sp)
Gradsbenevnelse
Master i arkiv og samlingsdokumentasjon
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning,
erfaringsbasert (120 sp)

Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning,
erfaringsbasert (90 sp, MPEDPSYRG)

Gradsbenevnelse
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning
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Årsstudium i afrikastudier (60 stp - ÅAFR)
Bachelor i afrikasstudier (180 stp - BAFR).
Fakultet for økonomi (ØK)
Opprettelse
Bachelor i økonomi og administrasjon
(180 sp)
Gradsbenevnelse
Bachelor i økonomi og administrasjon
Med tre separate opptakskoder for hhv
Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Nedleggelse
Bachelor i økonomi og administrasjon, Trondheim
(180 sp, ØABACHELOR)
Bachelor i økonomi og ledelse, Gjøvik
(180 sp, BØKLED)
Bachelor i økonomi og administrasjon, Ålesund
(180 sp, ØA369)
MSc in International Business and Marketing, Ålesund (erf.basert)
(120 sp, 861MIBE)

Vedlegg:
Fakultetenes dokumentasjon:
https://einnsyn.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=592&sourceDatabase=EPHORTE
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
16.10.2019
Arkiv: 2019/31636
Saksansvarlig: Berit Kjeldstad
Saksbehandler: Anne Marie Snekvik

S-sak 42/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Fastsettelse av egenbetaling - delegasjon

Tilråding:
I forskrift 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) gjøres følgende endringer:
1.
Nytt punkt i § 4-1 (6) skal lyde:
Fakultetet selv vedtar om et erfaringsbasert masterprogram skal ha egenbetaling og hvilket nivå
egenbetalingen skal ha. Fakultetet vedtar tilsvarende for kurs og emner som normalt ikke er del av
studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning. Fastsettelse av egenbetaling skal skje i
samsvar med retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Endringen trer i kraft straks.
2.
Rektor gis fullmakt til å oppdatere NTNUs delegasjonsreglement tilsvarende.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrunn
Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger
som fører fram til en grad eller yrkesutdanning, jf. § 7-1 (1). Dette omtales som gratisprinsippet
innenfor høyere utdanning. Departementet kan i forskrift fastsette unntak, hvilket er gjort i forskrift
av 15.12.2005 om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Adgangen til å ta egenbetaling gjelder
i følgende tilfeller:
a) for kurs
b) for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller
yrkesutdanning
c) for erfaringsbaserte mastergradsstudier
d) av studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller fag/emner som er
oppdragsfinansiert
Egenbetalingen kan dekke kostandene fullt ut eller delvis ved at institusjonen finansierer deler av
kostnadene. Dersom institusjonen skal finansiere deler av kostandene, skal dette skje i samsvar med
statsstøtteregelverket. Etter EØS-avtalen er det ikke anledning til å gi offentlig støtte til enheter som
driver økonomisk aktivitet. Forbudet skal sikre likebehandling av aktører og gi mulighet for at nye
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aktører kan komme inn på markedet. Det er dermed viktig å avklare hva som er økonomisk og ikkeøkonomisk aktivitet.
Universitets- og høyskolerådet (UHR) oppnevnte høsten 2017 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å
utrede forståelsen av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet i
universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Målet med arbeidet var å skape en omforent
forståelse av hvordan UH-sektoren bør forholde seg til stasstøtteregelelverket,
egenbetalingsforskriften, bidrags- og oppdragsreglementet og Kunnskapsdepartementets
finansieringssystem. Arbeidsgruppen leverte den 15.06.2018 sin rapport «Tolking av regelverket for
finansiering av etter- og videreutdanning (EVU). Veiledende anbefalte retningslinjer for finansiering
av etter- og videreutdanning». Rapporten har vært på høring ved institusjonene og behandlet i UHRs
styre. NTNUs deltakere i arbeidsgruppen har hatt opplæring til fakultetene om forståelsen av
regelverket. Rapporten legges til grunn som gjeldende retningslinjer ved NTNU ved fastsettelse av
egenbetaling for etter- og videreutdanning.
Forståelse av regelverket
Arbeidsgruppens gjennomgang av regelverket om egenbetaling og forholdet til statstøtteregelverket
kan kort oppsummeres slik:
Utdanningstilbud som er en del av det offentlig overvåkede/kontrollerte og finansierte
utdanningssystemet, er ikke-økonomisk aktivitet. Staten må imidlertid betale hovedparten av
kostnadene for at utdanningen skal anses som ikke-økonomisk aktivitet. Etter dagens forståelse av
EØS-retten er dette minimum 51 % av de faktiske kostandene, dvs. at den statlige institusjonen må
finansiere minst 51 % av kostnadene for å være innenfor statsstøttereglene. Egenbetalingen fra
studentene kan tilsvarende være inntil 49 % av kostnadene.
Andre undervisningsaktiviteter som tilbys i et marked, som kurs (uten studiepoeng), og
utdanningstilbud der staten/institusjonen ikke betaler hovedparten av kostnadene, er å anse som
økonomisk aktivitet. Egenbetalingen for tilbudene må i slike tilfeller alltid dekke totale kostnader,
pluss en rimelig margin for fortjeneste.
Forslag om delegasjonsbestemmelse i NTNUs studieforskrift
Dagens praksis ved NTNU er at styret vedtar om det skal være adgang å ta egenbetaling for et
erfaringsbasert masterprogram i forbindelse med opprettelsen av studieprogrammet. Satsen på
egenbetalingen fastsettes deretter av rektor etter forslag fra fakultetet. Når det gjelder etterutdanning
og studiepoenggivende videreutdanningstilbud av mindre omfang enn 60 studiepoeng, har fakultetet,
eventuelt forvaltningsutvalg, myndighet til å opprette disse. Fakultetet kan delegere myndigheten
videre til institutt. Egenbetaling vedtas av fakultetet og ved noen fakultet av instituttet.
Gjennom UHRs arbeid har institusjonene fått retningslinjer som gir en nærmere avklaring av i
hvilken grad institusjonen kan delfinansiere etter- og videreutdanningstilbud. Rektor foreslår at det
tas inn en ny bestemmelse i NTNUs studieforskrift hvor fakultetet får myndighet til å vedta
egenbetaling samt nivå på egenbetalingen. Bestemmelsen tas inn i § 4-1 som regulerer opprettelse og
nedleggelse av studier.
Når det gjelder erfaringsbaserte masterprogram bør ikke dette kunne delegeres videre til instituttet.
Bruk av «fakultetet selv» i bestemmelsen innebærer at videre delegasjon vil være avskåret. For tilbud
av mindre omfang som kurs og emner bør fakultetet kunne delegere myndigheten videre til institutt

slik at dagens praksis fortsatt kan følges. Uansett er det fakultetets ansvar å sørge for adekvat internkontroll
slik at regelverket blir fulgt. Styret selv er etter egenbetalingsforskriften gitt myndighet til å fastsette
retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling. Det bør fremgå av forskriftsbestemmelsen at

fastsettelse av egenbetaling skal følge UHRs retningslinjer.
Fakultetets myndighet etter studieforskriften utøves på delegasjon fra rektor. Dette er generelt tatt inn
innledningsvis i studieforskriften, jf. § 1-1, tredje avsnitt. Det skal ikke være tvil om at rektor kan
gripe inn dersom fakultetets myndighet ikke utøves på en forsvarlig måte. Samtidig gir bruk av
begrepet «fakultetet» klarhet overfor enhetene hvem som har vedtaksmyndighet etter de ulike
bestemmelsene i forskriften.
NTNUs delegasjonsreglement bør oppdateres slik at det også her fremgår hvem om har myndighet til
å fastsette egenbetaling. Dette gjøres ved at det tas inn et nytt punkt 3.2.11.
Saken har vært lagt fram for dekanmøte. Ytterligere høring anses unødvendig.

Vedlegg:
Rapport fra UHR:
«Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU). Veiledende anbefalte
retningslinjer for finansiering av etter- og videreutdanning»
https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001072&dokid=40149&versjon=1&vari
ant=A&
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S-sak 43/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Revisjon av NTNUs IPR politikk
Tilråding:
Styret ber rektor jobbe videre med revisjon av IPR politikk ved NTNU i hht plan presentert i underlaget,
samt med innspill fremkommet i styremøtet
Formål:
Formålet med saken er å gi styret en orientering om arbeidet med revisjon av NTNUs IPR-politikk, og angi
hvilke endringer som foreslås i politikken sammenlignet med gjeldende politikk. Hensikten med
saksfremlegget er å gi styret mulighet til å komme med innspill til innhold og prosess i en tidlig fase, før
revidert politikk legges fram som en egen vedtakssak tidlig i 2020.

Vedlegg: Utkast til revidert IPR-politikk

1

Bakgrunn og gjeldende regelverk

I januar 2019 besluttet rektoratet at antall politikker ved NTNU skal reduseres, samtidig som noen er
modne for revidering. NTNUs politikk for immaterielle rettigheter kalt «Politikk for sikring og
forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)1», som ble vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010, ble
besluttet revidert. Politikken omfatter patenterbare oppfinnelser, åndsverk, databaser og fysisk
materiale.
Hensikt med NTNUs IPR politikk
NTNUs IPR-politikk har til hensikt å:
• å oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke dets rolle som kunnskapsforvalter og sikre
ansattes og studenters akademiske frihet.
• å skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR.
• at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt til fordel for næringsog samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt.
Arbeidstakeroppfinnelsesloven
I Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven] ble
lærerunntaket opphevet i 2003. Som oppfølging av denne lovendringen ble «Politikk for sikring og

1

https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Intellektuelle+rettigheter&fileN
ame=Intellektuelle%20rettigheter%20-%20politikk%20for%20NTNU%20-%20Kopi.pdf
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forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet» utarbeidet og vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10). Denne loven
regulerer rettighetsspørsmålet som oppstår i tilfeller der en arbeidstaker utvikler en oppfinnelse. Fra og
med 1. januar 2003 ble det såkalte lærerunntaket fjernet fra arbeidstaker-oppfinnelsesloven. I praksis
betyr dette nå at universiteter og høyskoler har rett til å få overdratt rettigheter til oppfinnelser fra
ansatte. Universitetenes eierskap til IP er nå eksplisitt nevnt i nye ansettelseskontrakter fra oktober
2018. For ansatte med arbeidsavtaler før dette, foreslås det å utarbeide et tillegg til eksisterende
arbeidsavtale. I tillegg praktiseres at arbeidstaker har krav på en rimelig godtgjøring der det særlig tas
hensyn til oppfinnelsens verdi (blant annet).
Universitetenes rolle, oppdrag og NTNUs strategi
Universitetenes rolle er gitt i Universitets- og høyskoleloven2. Forenklet kan man si at universitets- og
høyskoleloven pålegger universitetene og høyskolene tre samfunnsoppdrag: 1) Undervisning 2)
Forskning 3) Samfunnskontakt. Som en del av oppdraget om samfunnskontakt sier loven eksplisitt at
universitetene og høyskolene skal «bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid».
I tillegg til NTNUs generelle oppdrag som universitet er NTNUs spesielle oppdrag beskrevet i NTNUs
Strategi 2018-2025. NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og
et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Vi bidrar til å utvikle Norge. Vi skaper verdier, økonomisk,
kulturelt og sosialt, og har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens
samfunn. Med vår hovedprofil og tverrfaglige styrke bidrar vi til å løse sammensatte problemstillinger.
Technology Transfer Office (TTO)
NTNU TTO AS ble etablert i 2003, og forvalter NTNUs IP og er NTNUs kommersialiseringsaktør.
NTNU og Helse Midt Norge eier per i dag hhv 85% og 15% av aksjene i selskapet. NTNUs samarbeid
med NTNU TTO er regulert i egen samarbeidsavtale og årlige tjenesteavtaler. Ansatte har en
meldeplikt til NTNU TTO ved oppdagelser som har potensial for næringsmessig utnytting.
Andre relevante retningslinjer og avtaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

«Veiledning for nyskaping ved NTNU» fra 2006.
Samarbeidsavtale mellom NTNU og NTNU TTO, 5 årig
Tjenesteavtale mellom NTNU og NTNU TTO, årlig.
Avtaler for studenter som tar oppgaver eksternt
Avtale elektronisk publisering av masteroppgave/hovedoppgave i NTNUs institusjonelle arkiv
NTNU publiseringsavtale for bachelor- og masteroppgaver
Ansettelsesavtaler
Opptaksavtale ph.d.-studenter
Retningslinjer for sidegjøremål ved NTNU
NTNUs etiske retningslinjer

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
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Prosess og tidsplan for revisjon av NTNUs IPR politikk

Prosess første utkast revidert IPR politikk
I arbeidet med å realisere NTNUs strategi innen området innovasjon og nyskaping er det i perioden
2018-2019 foretatt en gjennomgang og tydeliggjøring av NTNUs økosystem for innovasjon og
nyskaping. Det er arbeidet med å etablere struktur, lederforankring (prodekaner med ansvar for
nyskaping, nyskapingsforum), kultur og insentiver for innovasjon og nyskaping, samt å videreutvikle
effektive og gode virkemidler og støttefunksjoner for innovasjon målrettet mot en tidlig fase i
innovasjonsløpet før eksterne virkemidler er aktuelle og tilgjengelige3. I gjennomgang av økosystem
for innovasjon ved NTNU, samt gjennom dialog med fagmiljø er det kommet frem en del
problemstillinger som har gitt utgangspunkt om forslag til endringer og tydeliggjøring av dagens IPR
politikk.
Parallelt med NTNUs interne prosess, arbeider Kunnskapsdepartementet og Nærings-departementet
med å tydeliggjøre universitetenes rolle og potensiale for ytterligere nyskaping og innovasjon. Som en
del av dette arbeidet gav Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 konsulentselskapet Menon
Economics i oppdrag å se nærmere på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og
høyskoler i Norge kunne motiveres for å kommersialisere sin forskning.
I juni 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe4 ledet av prorektor for nyskaping, som har mandat til å
revidere politikken slik at ny politikk blir relevant for og i samsvar med NTNUs strategi for fremtiden.
I tillegg skal politikken være i overensstemmelse med andre relevante styrende dokumenter og
relevante gjeldende politikker. I arbeidet med revidering av IPR politikken, er det og vil også fremover
bli samarbeidet med arbeidsgruppen som utarbeider politikk for Åpen Vitenskap som er en ny politikk
ved NTNU, slik at politikkene blir samstemte. I arbeidet med revidering av gjeldende IPR-politikk vil
det bli utviklet en opplæringspakke som erstatter veilederen for nyskaping fra 2006, samt fornyelse av
tilhørende samarbeidsavtaler for operasjonalisering av politikken.
Første utkast til revidert IPR politikk er utarbeidet basert på bla Menon-rapporten5 og NTNUs svar på
Menonrapporten6 og dialogkonferanser samt ulike medvirkningsmøter internt ved NTNU og dialog
med representanter ved NTNU TTO der ulike del-områder av IPR politikken er diskutert.

3

NTNU Discovery, Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon («innovasjonsleder-programmet»), NTNUs
Innovasjonsstipend og støtte til innovasjonsaktivitet og entreprenørskap blant studenter
4

Arbeidsgruppens sammensetning: Prorektor Toril Hernes, leder, prodekan Kjell Sand, IE, professor Roger Sørheim,
ØK, førsteamanuensis Siri Ann Mauseth, MH, innovasjonsleder Dagfinn Døhl Dybvik, HF, tillitsvalgrepresentant
professor Ann-Kristin Stendotter, oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene i SESAM, studentrepresentant Hedda
Haraldsson Savosnick, Studenttinget, seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde. stab prorektor forskning, seniorrådgiver Hanne
Sørgjerd, virksomhetsstyring, seniorrådgiver Christian Forø og seniorrådgiver Ragnhild Nisja, stab prorektor nyskaping,
samt observatør Knut Jørgen Egelie, Head of IPR, NTNU TTO som var invitert på noen møter.
5

https://www.regjeringen.no/contentassets/460c7bbbcbdb4b329bf567da4156dd29/insentiver-for-kommersialisering-avforskning---endelig-rapport2.okt.pdf
6

https://www.regjeringen.no/contentassets/b3a0006813e44b3a9489c7335e0cf3fe/norges-teknisk-naturvitenskapeligeuniversitet.pdf?uid=Norges_teknisk-naturvitenskapelige_universitet
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Medvirkning internt ved NTNU – første utkast revidert IPR politikk:
• Møter i arbeidsgruppen for revisjon av IPR politikk: 27.5.2019, 2.9.2019 og 4.10.2019
• Nyskapingsforum ved NTNU: 31.1.2019, 4.4.2019, 13.6.2019 og 26.9.2019
• SESAM: 8.3.2019 og 3.6.2019
• Rektoratmøte: 2.4.2019 og 15.10.2019
• Dekanmøte: 2.4.2019 og 15.10.2019
•

Ledermøte fakultet: 10.9.2019 SU, 10.9.2019 NV, 10.9.2019 IV, 18.9.2019 ØK, 15.10.2019 IE

Prosess og tidsplan for endelig ferdigstilling av IPR-politikken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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17.-18. oktober: Innspill fra Innovasjonslederne
31. oktober: Fremlegg av utkast og prosessnotat i NTNU styret for innspill
18. november Forskningsutvalget
18. november Utdanningsutvalget
November: Dialog med arbeidsgruppen Åpen Vitenskap (gjensidig representasjon i
arbeidsgruppene)
November: oppdatert IPR politikk sendes ut på høring til fakultetene, studenttinget ved NTNU
og NTNU TTO og SESAM
November/desember: SESAM
12. desember: Nyskapingsforum
16. desember: Høringsfrist for fakultetene, Studenttinget, NTNU TTO og SESAM
Desember: Ferdigstille IPR-politikk basert på høringsinnspill
15. januar: NTNU styrebehandle/vedta revidert IPR-politikk for NTNU

Hvilke endringer og tydeliggjøringer forslås i revidert politikk

Følgende tydeliggjøringer/endringer foreslås implementert i revidert IPR politikk for NTNU:
a) Lederforankring av nyskaping og innovasjonsaktiviteten
Tidligere ble kommersialisering gjennomført som en dialog mellom oppfinner og NTNU TTO
uten lederinvolvering. Det er fra ledere ved NTNU uttrykt sterkt ønske om økt delaktighet og
involvering i nyskapingsarbeidet ved institutt og fakultet. Revidert IPR politikk involverer
linjeledelsen i større grad.
b) Hva skjer i tilfeller der NTNU TTO ikke ønsker å kommersialisere ideen?
Revidert IPR- politikk tydeliggjør den videre prosess i de tilfeller der NTNU TTO velger å ikke
benytte seg av retten til kommersiell utnyttelse.
c) Sikre at IP fra studenter kommer samfunnet til gode ved mulighet for videreutvikling
NTNU ønsker å legge til rette for at kunnskapen som realiseres kommer samfunnet til gode og
kan videreutvikles og kommersialisering. Prinsippet om at studenter eier sin egen IP skal
videreføres. En utfordring i dag er imidlertid at resultater fra studenter som tar BSc og MSc
oppgaver ikke blir videreutviklet eller realisert kommersielt fordi studenter begynner i jobb og
ikke utvikler resultatene videre. Det utredes derfor muligheten for avtaler mellom NTNU og
den enkelte student, der NTNU kan overta eierskapet når studentene selv ikke ønsker å realisere
sin IP eller at eierskapet automatisk overdras til NTNU hvis studenten ikke aktivt velger å
videreutvikle resultatene sine. Revidert politikk vil også tydeliggjøre at når veileder/faglærer
har en betydelig del av idegrunnlaget til BSc og MSc oppgaver, så er det NTNU som eier
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rettighetene. Tilsvarende hvis studentene tar oppgaver eksternt, der f.eks. næringsliv har formet
ide-grunnlaget. Oppdatert politikk sier også at når studenter deltar i eksternfinansiert prosjekt
eller at studentoppgaven inngår som en del av et senter (eks SFI, FME) som er regulert av egne
avtaler, så eier studentene ikke egen IP.
d) Undervisningsopplegg og -materiale
Gjeldene IPR-politikk har et unntak om at det er den ansatte og ikke NTNU som eier
undervisningsopplegg eller -materiale som har «et klart personlig preg». I revidert IPR politikk
er det ønskelig å fjerne dette unntaket for å legge til rette for økt deling og gjenbruk av
undervisningsopplegg og -materiale innenfor våre kjerneoppgaver inklusive etter- og
videreutdanning. Dette er i tråd med ønsker fra fagmiljø. I dag er det meste av
undervisningsmateriale i elektronisk format noe som gjør det enkelt å dele mellom ulike
faglærere og fagområder. Det er også viktig å sikre at NTNU er eier av undervisningsmateriale
slik at vi blir mindre sårbare når ansatte slutter eller når nye studieprogram inklusive etter- og
videreutdanning skal utvikles. I den grad undervisningsopplegget eller materialet vil bli definert
som et åndsverk, skal fremdeles den ansattes ideelle rettigheter ivaretas.
e) Klargjøring av ulike modeller for forvaltning av IPR
Det er kommet tilbakemeldinger fra fagmiljø at gjeldende politikk har vært noe utydelig og
vanskelig å forstå med hensyn til ulike alternative modeller for forvaltning av IPR. I forslag til
revidert IPR politikk, er ulike mulige modeller for forvaltning av IPR (lisensiering og salg)
derfor spesifisert og tydeliggjort.
f) Salg av IPR til spin-off-selskaper.
Det er kommet tilbakemeldinger fra fagmiljø at gjeldende politikk har vært noe utydelig og
vanskelig å forstå med hensyn til salg og verdifastsetting av IP ved etablering av spin-offselskap og evt sammenheng med eierskap til aksjer. Salg av IP og eierskap i aksjer er to ulike
og adskilte prosesser. Dette er tydeliggjort i revidert IPR politikk.
g) Dekning av kostnader ved kommersialisering
NTNU ansatte synes det har vært vanskelig å forstå finansieringsmodellen av
kommersialiseringsprosjekter og hvilke kostnader som skal trekkes fra før fordeling av
inntekter. I revidert politikk er det tydeliggjort at kostnader som nå kan trekkes fra begrenses til
dokumenterte direkte kostnader (dvs ikke timekostnader) som ikke er dekket fra andre
finansieringskilder eller tjenesteavtalen mellom NTNU og NTNU TTO. I revidert politikk er
det spesifisert at dette også gjelder for direkte kostnader som kan dokumenteres både ved
NTNU fagmiljø og NTNU TTO.
h) Større andel av inntekter fra IPR kanaliseres til oppfinner – øke incentiver til innovasjon
NTNU foreslår i revidert IPR politikk at tre-delingsmodellen benyttes som hovedprinsipp for
fordeling av inntekter, men at oppfinner får en større andel av inntekter tidlig i prosessen.
i) Andel av inntekter til fagmiljø/institutt – øke incentiver til innovasjon i fagmiljøet
NTNU foreslår i revidert IPR politikk at fagmiljø ved institutt der oppfinner er ansatt tilgodeses
med inntekter for å stimulere til ytterligere innovasjonsaktivitet i fagmiljøet, og for å
anerkjenne at innovasjon ofte er teamarbeid og springer ut av forskergrupper og ikke
nødvendigvis bare fra enkeltforskere.
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j) Åpen innovasjon
I avsnittet om formålet med IPR-policyen er det nå inntatt punkt om at policyen skal bidra til
«kunnskap for en bedre verden», «åpne innovasjonsprosesser» og «stimulere til innovasjon».
Dette var ikke inkludert i den forrige policyen. Forøvrig utarbeides det en egen politikk for
Åpen Vitenskap.
k) Bærekraftig innovasjon og verdiskaping
NTNUs strategi er godt forankret i FNs bærekraftmål. Revidert politikk inkluderer
bærekraftperspektivet.
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Operasjonalisering av revidert IPR politikk

I arbeidet med å operasjonaliser IPR-politikken vil det foruten revidering av tilhørende dokumenter,
være viktig å forankre politikken ved fakultetene.
Dokumenter/avtaler som skal revideres/utgår:
• Veileder for nyskaping og innovasjon. (utgår, erstattes med opplæring i fagmiljøet).
• Samarbeidsavtale og årlig tjenesteavtale med NTNU TTO. Revidert samarbeidsavtale vil bli
lagt fram for styret som egen sak tidlig 2020. Momenter i arbeidet med ny samarbeidsavtale vil
være å implementere rammeverket for forvaltning av NTNUs IP beskrevet i revidert IPR
politikk, der modell for fordeling av inntekter ved exit klargjøres, modell for dekking av NTNU
TTOs utgifter ved IPR-forvaltning og prosjektoppfølging klargjøres.
• Standardavtale ved studentoppgaver i samarbeid med eksterne (arbeidsgruppe nedsatt).
• Avtaleskjema når studenter deltar i forskningsprosjekter finansiert av EU eller forskningsrådet
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Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle
rettigheter (IPR) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
Type dokument
Forvaltes av
Godkjent av
Klassifisering
Gjelder fra
Revidert
Unntatt offentlighet
Referanse ISO
Referanse LOV/Regel
Referanse interne dokumenter

Politikk
Rektor dd.mm.åååå
Dd.mm.ååå
Nei
-

1. Formål
Dette dokumentet gir en overordnet beskrivelse av NTNUs politikk for sikring og forvaltning
av immaterielle rettigheter (IPR). Dokumentet beskriver hvem og hva som omfattes av
politikken, formålet med den og hvordan etterleve den.

2. Gjelder for
NTNUs politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter gjelder for alle ansatte
(alle stillinger, også II-stillinger), selvstendige oppdragstakere, studenter, gjesteforskere og
gjestestudenter ved NTNU.

3. Definisjoner
Ansatt:
Assignment:
Bakgrunnskunnskap:

Brutto inntekt:
Fysisk materiale:
Gjesteforsker:
Gjestestudent:

Ideelle rettigheter:

Person som har inngått arbeidsavtale med NTNU.
Engelsk begrep som her benyttes om overføring av
rettigheter/eierskap mellom parter
Informasjon som er avgjørende for å forstå en situasjon eller
problem. Brukes gjerne om den informasjon/kunnskap/IP som
partene bringer med seg inn i prosjekter
Inntekt før det gjøres fratrekk for kostnader
Ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale),
herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer.
Person som etter avtale utfører forskning og/eller undervisning ved
NTNU, uten å være ansatt eller selvstendig oppdragstaker.
Person som er registrert som student ved en samarbeidende
utdanningsinstitusjon og som etter avtale tar del i forskning og/eller
undervisning ved NTNU.
Idéhavers/opphavsperson krav på å bli navngitt slik som god skikk
tilsier, samt opphavspersonens rett til å motsette seg at verket
endres eller tilgjengeliggjøres på en måte eller i en sammenheng
som er krenkende for hans/hennes litterære, vitenskapelige eller
kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller
egenart.
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Idéhaver:
IPR:

NTNU TTO:
Oppdrag:

Resultater:
Selvstendig oppdragstaker:

Spin-out /Spin-off:
Student:
Tredjepart:
Åpen innovasjon:

Åpen vitenskap:

Den eller de personene som frembringer et resultat. Når flere
personer frembringer et resultat, vil de ha sameie til resultatet.
Intellectual Property Rights (immaterielle rettigheter). Alle
rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer
enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke, samt alle
opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design,
plantesorter, databaser, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner,
prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende.
NTNU Technology Transfer Office (teknologioverføringskontor).
Aksjeselskap eid av NTNU (85 %) og Helse Midt-Norge (15 %)
Prosjekter NTNU utfører mot vederlag (betaling)
fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav om leveranser (med
motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse.
En bred definisjon av det som skapes. Eksempler på resultater
finnes i punkt 5.
Fysisk eller juridisk person som etter avtale
utfører arbeid eller yter tjeneste til NTNU på kommersielle vilkår,
uten å være ansatt eller gjesteforsker.
Når et selskap/organisasjon skiller ut en del av sin virksomhet i en
egen enhet/selskap
Person som har betalt semesteravgift og som er registrert som
student ved NTNU og som ikke har ansettelsesforhold til NTNU.
Fysisk eller juridisk person som ikke er et subjekt for
rettighetspolitikken.
Åpen innovasjon som begrep betyr at en organisasjon ikke bare
baserer seg på intern kunnskap, interne kilder og ressurser for
innovasjon. I tillegg benytter organisasjonen eksterne kilder (som
feedback fra kunder, andre sine patenter mm.) for å drive
innovasjon samt at organisasjonen har et aktivt forhold til
innovasjoner realiseres (gjennom egne kanaler, salg av lisenser,
patenter, spin-outs).
(defineres sammen med arbeidsgruppen for åpen vitenskap)

4. Mål med IPR politikken
NTNU skal bidra til «kunnskap for en bedre verden». Dette skal gjøres gjennom å forske,
undervise, formidle og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på̊ resultater fra
virksomheten.
Ny kunnskap skapes i samspillet mellom studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.
NTNU ønsker å legge til rette for åpne innovasjonsprosesser. For universitetet er det
avgjørende at den kunnskap som skapes kan videreutvikles og brukes i videre forskning og
undervisning samtidig som den kan få en bredest mulig anvendelse og bidra til bærekraftig
verdiskaping i samfunns- og næringslivet.
NTNUs politikk for sikring og forvaltning av intellektuell eiendom skal stimulere til
innovasjon samtidig som den skal bidra til å skape forutsigbare rammer for NTNUs ansatte,
studenter, eksterne samarbeidsparter og investormiljø. Den skal også bidra til at universitetets
og eksterne samarbeidsparters interesser og behov ivaretas på en helhetlig og balansert måte.
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Politikken skal bidra til:
• at universitets resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt for bærekraftig
utvikling av nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt.
• å oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke dets rolle som kunnskapsforvalter og
sikre ansattes og studenters akademiske frihet.
• å skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR.

5. Hva omfattes av IPR politikken
Politikken omfatter resultater generert ved NTNU, som kan være (listen er ikke uttømmende):
• Patenterbare oppfinnelser
• Ikke-patenterbare oppfinnelser og løsninger, prinsipper og knowhow
• Åndsverk (inkludert faglitterære verk og datamaskinprogrammer)
• Undervisningsopplegg og -materiale
• Bilde- og videomateriale
• Databaser
• Dataprogrammer med tilhørende dokumentasjon og kildekode inklusive algoritmer, koder
og ulike metoder som baserer seg på AI (kunstig intelligens)
• Kretsmønstre for integrerte kretser som er beskyttet etter kretsmønsterloven
• Fysisk materiale (organisk, uorganisk og biologisk) anskaffet av NTNU til bruk i
forskning, utdanning eller utviklingsarbeid, eller som er frembrakt helt eller delvis ved
bruk av universitetets ressurser
• Plantesorter som er beskyttet etter planteforedlerloven
Generell kunnskap og kompetanse som den enkelte ansatte eller student besitter og som ikke
har fått et uttrykk gjennom dataverktøy eller skriftlig materiale, reguleres ikke av politikken.

6. IPR politikk
Som hovedregel eier NTNU all IP og fysisk materiale som er blitt til med bruk av
universitetets ressurser såfremt ikke annet følger av dette dokument eller av lov eller avtale
universitetet er bundet av.
I unntakstilfeller, der NTNU ikke eier rettighetene til resultater utviklet med universitetets
ressurser, skal NTNU gjennom avtale sikres retten til å bruke (bruksrett) og å videreutvikle
disse resultatene for anvendelse innenfor universitetets kjerneoppgaver.

6.1 Etikk

NTNU har et samfunnsansvar og vil ikke kunne inngå avtaler med ansatte, studenter eller
tredjeparter som er i strid med universitetets akademiske frihet og ansvar for å gjøre resultater
fra NTNUs virksomhet tilgjengelige slik at de kan komme til bred anvendelse i samfunns- og
næringslivet, jfr. formålet med NTNUs IPR-politikk. NTNU sine etiske retningslinjer skal
følges. NTNU kan pålegge TTO ytterligere krav for å sikre at etiske hensyn og
bærekraftperspektivet blir ivaretatt i avtaler med tredjepart.
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6.2 Resultater skapt av ansatte ved NTNU
For alle som er ansatt ved NTNU, gjelder det at NTNU eier alle resultater og fysisk materiale
som er generert av de ansatte i sin stilling ved universitetet. Dette gjelder uansett hvilken
stilling man er ansatt i. Studenter ansatt i stilling ved NTNU regnes som ansatt ved NTNU
uansett hvilken stilling studenten er ansatt i.
NTNU anerkjenner og vektlegger de ansattes rett til å skape og formidle egne åndsverk.
Universitetet vil følgelig som hovedregel ikke kreve overført til seg rettigheter til kommersiell
utnytting av tradisjonelle faglitterære verk, lærebøker, musikkverk og kunstverk. Som
kommersiell utnytting regnes også inngåelse av forlagsavtale. Se også kapittel 6.6. om
sidegjøremål. Universitetet har likevel rett til å benytte (bruksrett) denne typen åndsverk til
utøvelse av egen kjernevirksomhet, unntatt i direkte kommersiell virksomhet.
Avtaler om hel eller delvis overdragelse av rettigheter til åndsverk; herunder verk som nevnt i
foregående avsnitt, skal alltid ivareta den ansattes ideelle rettigheter (dvs. retten til å bli
navngitt som forfatter av verk/publikasjon og retten til å hindre at verket endres eller gjøres
tilgjengelig på̊ en slik måte eller i en slik sammenheng at det er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart).

6.3 Resultater skapt av studenter
Det er en målsetting for NTNU at studentenes resultater skal komme samfunnet til gode og at
nye studenter og ansatte skal få mulighet til å videreutvikle resultater generert av studenter,
dersom studenten selv ikke utvikler egne ideer kommersielt.
Når ikke annet er avtalt, eier studenter eller gjestestudenter selv den IP de skaper som del av
studier/studieopphold ved NTNU.
Avtaler som inngås mellom NTNU og studenter eller gjestestudenter skal som minimum sikre
universitetets rett til å bruke generert IPR til universitetets kjerneoppgaver.
Alle studenter som tar studieprogram på BSc og MSc nivå, skal inngå avtale med NTNU om
BSc og MSc oppgaver som en del av sitt studium ved NTNU. I avtalen skal det spesifiseres
hvorvidt oppgaven gjennomføres i en etablert forskergruppe ved NTNU, i et senter (med
tilhørende avtaleverk), i samarbeid med en ekstern samarbeidspartner eller om studenten selv
er ansvarlig for oppgaven. I avtalen skal IP- rettigheter spesifiseres.
I de tilfeller hvor en ansatt ved NTNU (veileder/faglærer mm) åpenbart har bidratt med en
betydelig del av idégrunnlaget (bakgrunnskunnskap) for studentens arbeid, vil NTNU eie
rettighetene til resultatet.
I tilfelle der IPR er generert av student(er) og ansatt(e) i fellesskap(sameie), vil NTNU under
enhver omstendighet ha rett til å overta studentenes eierandeler i sameiet, i samsvar med den
til enhver tid gjeldende lovgivning og eventuelle inngåtte avtaler. Studentene vil da, på
samme måte som den NTNU-ansatte, få status som oppfinner.

6.4 Resultater skapt i oppdrag og i samarbeid med eksterne
Med mindre annet er avtalt for det enkelte prosjekt, tilfaller eiendomsretten til resultater som
er skapt i oppdrag, oppdragsgiver. Som oppdrag regnes fullfinansierte eksternfinansierte
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prosjekter som NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med
krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/ kontraktsinngåelse.
For ansatte som samarbeider med eksterne samarbeidspartnere, skal eierskap og bruksrett til
resultater være regulert av avtale inngått mellom samarbeidspartner og NTNU.

6.5 Meldeplikt
Alle resultater og alt fysisk materiale som har et potensial for næringsmessig utnytting skal
som hovedregel av den ansatte (oppfinner), meldes til universitetet ved NTNU TTO og til
instituttleder ved det institutt der oppfinner er ansatt. Dersom meldingen gjelder en
patenterbar oppfinnelse, har de/n vitenskapelige ansatte likevel rett til å publisere
oppfinnelsen så fremt tredjeparts rett ikke er til hinder for dette. Det bør avtales en kortvarig
utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring.
For tradisjonelle faglitterære verk, lærebøker, musikkverk, kunstverk (jfr. kapittel 6.2) meldes
kun til instituttleder.

6.6 Sidegjøremål
I noen tilfeller kan sidegjøremål være i konflikt med jobben, for eksempel i forhold til
habilitet, intellektuelle rettigheter, bruk av ressurser eller arbeidskapasitet. For å sikre
transparens i NTNUs virksomhet skal alle medarbeidere registrere verv og bistillinger utenfor
NTNU i henhold til gjeldende rutine. Sidegjøremål som kan være i konflikt med arbeidet ved
NTNU eller bruk av åndsverk skapt i ansettelsesforhold ved NTNU til kommersiell
virksomhet (jfr. kapittel 6.2 og kapittel 6.5), og således relevant i forhold til NTNUs eierskap
til IP, krever sidegjøremålet godkjenning av instituttleder.

6.7 NTNU TTO
NTNU har etablert NTNU TTO som et verktøy for forvaltning av NTNUs IPR. NTNU TTO
skal bidra til at NTNU når sine strategiske mål for nyskaping med vekt på̊ innovasjon og
kommersialisering. Således vil NTNU TTO være faglig rådgiver og bidragsyter i
operasjonalisering og implementering av universitetets IPR-politikk. Leveransene fra NTNU
TTO til NTNU og NTNUs ansatte er regulert gjennom Samarbeidsavtale/tjenesteavtale
mellom NTNU og NTNU TTO.
NTNU TTO er videre NTNUs støtteapparat for kommersialisering av ideer og
forskningsresultater som NTNU etter norsk lov eller avtale har eiendomsrett til og konkret er
gitt fullmakt til å forvalte. NTNU TTO skal på profesjonell måte vurdere det kommersielle
grunnlag for alle ideer (prosjekt og arbeidsresultat) og oppfinnelser som meldes inn til NTNU
TTO.
Dersom innmeldte oppfinnelser eller andre resultater skal videreutvikles; gjennom
verifisering eller på annen måte, skal videreutviklingen kontraktsfestes i avtale mellom
NTNU ved relevant institutt, oppfinner, NTNU TTO og eventuelt den/de relevante eksterne
part(er).
Dersom NTNU TTO ikke utnytter et forskningsresultat i en kommersialisering eller
viderefører kommersialiseringen av det innen en gitt tidsfrist, kan den ansatte etter avtale med
sin nærmeste leder og NTNU TTO, enten 1) selv utnytte resultatet kommersielt eller 2)
videreutvikle ideen videre ved NTNU for eventuelt senere kommersialisering. I begge tilfeller
skal det inngås avtale mellom den ansatte (idehaver), NTNU (ved instituttleder) og TTO som
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blant annet avklarer rettigheter og evt finansieringsplan for videreutvikling av ideen ved
NTNU. Idéhaver vil uansett være bundet av vilkårene som fremgår av avsnitt 6.12.

6.8 Modeller for forvaltning av IPR
Kommersiell bruk av IPR kan i all hovedsak reguleres på to måter:
• TTO kan inngå lisensavtale(r) med én eller flere tredjepart(er) der disse gis bruksrett
til angjeldende IPR mot betaling.
• TTO kan selge IPR til en tredjepart, der tredjepart gjennom en «assignment»
(overdragelse) får eiendomsrett til angjeldende IPR.
Begge disse alternativene kan gjøres i samarbeid med eksisterende bedrift eller ved at det
etableres et oppstartselskap (spin-off.
Idéhaver skal sammen med instituttleder ved NTNU og NTNU TTO velge hensiktsmessig
modell for videreutvikling og forvaltning av IP. Det er en målsetning å realisere ekstern
investorkapital tidlig, og som hovedregel ved etablering av spin-off selskapet. Dette for å
sikre kompetent kapital, raskere markedsintroduksjon og skalering av selskapet. Det er
således en målsetting å begrense TTO sin eierandel ved selskapsetablering til et moderat nivå.

6.9 Fordeling av inntekter fra IP
Alt salg av bruks- og/eller eiendomsrett til IPR skal skje til markedspris. Inntekt ved
kommersialisering skal fordeles mellom idéhaver, institutt/fakultet og NTNU/NTNU TTO.
Fordelingen av inntekter skjer etter fratrekk for direkte kostnader som NTNU TTO og
fagmiljø ved NTNU kan dokumentere i kommersialiseringsprosjektet og som ikke er dekket
fra andre finansieringskilder (eks FORNY, NTNU Discovery) eller fra samarbeidsavtalen/
tjenesteavtalen mellom NTNU og NTNU TTO.
Fordelingen av inntekter skjer som hovedprinsipp etter en tredelings-modell, der oppfinner og
institutt der oppfinner er ansatt, skal ha prioritet og tilgodeses mer i starten av
inntektsstrømmen.
I den grad man lykkes med å realisere større prosjekter som gir betydelige inntekter, så skal
også fakultet, NTNU TTO og NTNU sentralt v/prorektor nyskaping tilgodeses. Midler fordelt
til både institutt, fakultet, NTNU sentralt og NTNU TTO skal benyttes til å styrke nyskapingsog kommersialiseringsarbeidet i større bredde ved hele universitetet.

6.11 Stiftelse av aksjeselskap
Der det etableres et oppstartselskap (spin-off) med formål om å utvikle, videreforedle og
kommersialisere med utgangspunkt i, men ikke begrenset til, IPR må det skje under følgende
premisser:
• NTNU TTOs aktivitet med oppstartselskap skjer på egen kostnad og risiko. Kostnader
knyttet til denne aktivitet kan ikke dekkes av NTNU samarbeidsavtale/tjenesteavtale.
• Prosjektregnskap for porteføljeforvaltning av spin-out selskap holdes separert fra IPRkommersialisering-virksomheten i selskapet styringssystem og defineres som
selskapets «økonomiske virksomhet».
• Ansatte ved NTNU TTO kan ikke personlig, direkte eller gjennom nærstående
personer/selskaper, motta eller erverve aksjer eller aksjeopsjoner i selskap som NTNU
TTO er involvert i.
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•

•
•

Ansatte (oppfinnere) ved NTNU har adgang, men ingen plikt eller rett, til å erverve
aksjer i oppstartselskap med opprinnelse fra NTNU. Normalt får kun personer som er
tiltenkt en aktiv rolle i selskapet anledning til å eie aksjer i selskapet. Alle
investeringer og utlegg i denne sammenheng gjøres av den NTNU-ansatte privat, eller
gjennom deres egne investeringsselskaper, på egen kostnad og risiko.
Ansatte ved NTNU plikter å overholde NTNUs til enhver tid gjeldende regelverk om
sidegjøremål og etiske retningslinjer.
NTNU TTOs aksjeandel i spin-off selskap skal som hovedregel holdes på moderat
nivå.

6.12 Fordeling av inntekter hvor NTNU TTO ikke benytter seg av utnyttelsesretten
Dersom NTNU TTO velger å ikke overta utnyttelsesretten til en patenterbar eller
kommersialiserbar oppfinnelse eller tilbakefører denne utnyttelsesretten til idéhaver, og
idéhaver etter avtale med instituttleder utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, så plikter
idéhaver å sørge for at 1/3 av netto inntekter blir utbetalt til NTNU. Hvis total netto inntekt
ervervet fra oppfinnelsen overstiger 5 mill NOK, skal 1/3 som fordeles til NTNU fordeles likt
mellom institutt, fakultet og NTNU sentralt. Hvis total netto inntekt fra oppfinnelsen er
mindre enn 5 mill NOK, skal 1/3 fordeles likt mellom institutt og fakultet der oppfinner var
ansatt når ideen oppstod.

6.13 Eierskap og bruksrettigheter til fysisk materiale
Fysisk materiale som er et resultat av universitetets investering er NTNUs eiendom, så langt
dette ikke er eller vil komme i konflikt med tredjeparts rettigheter. Dette omfatter materiale
som er skapt eller frembrakt med universitetets ressurser eller på annen måte innsamlet eller
blitt til ved virksomhet ved NTNU.
Som fysisk materiale regnes ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale),
herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer og annen data.
Ansatte ved NTNU skal kunne avgi fysisk materiale eid eller disponert av universitetet til
tredjepart på følgende betingelser:
• Instituttleder skal involveres og godkjenne avgivelsen
• Det skal inngås særskilt avtale (“Material Transfer Agreement (MTA)” før
avgivelse/utsendelse.
• Noe skal være igjen på NTNU, dvs. man skal normalt ikke tømme kilden.
• Mottaker skal ikke videreformidle materialet til andre uten etter enhetsleders forutgående,
skriftlige samtykke.
• Materialet skal bare kunne gis bort til forskningsformål og ikke for kommersiell
anvendelse. NTNU skal forsikre seg om at materialet vil bli benyttet på en etisk forsvarlig
måte
• Det skal avtalefestes hvordan materialet skal håndteres etter at forskningsprosjektet er
avsluttet.

7. Åpenhet, publisering og konfidensialitet
NTNU vil gjennom publisering bestrebe seg på sikre samfunnet fri og åpen tilgang til
universitetets resultater.
NTNU vil beskytte og ivareta de vitenskapelige ansattes lovfestede rett til selv å avgjøre når,
og på hvilken måte, et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig
utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring.
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NTNU vil legge til rette for at faglitterære verk skapt av universitetets ansatte og studenter,
etter forutgående rettighetsklarering og sikring av mulige kommersialiserbare resultater, kan
gjøres åpent tilgjengelig via NTNUs elektroniske arkiv og andre Open Access publiserings
kanaler. På samme måte vil NTNU også̊ legge til rette for at undervisningsmateriale kan
gjøres åpent tilgjengelig.
NTNU anerkjenner og vil respektere tredjeparters legitime behov for å sikre at konfidensielle
opplysninger som universitetets ansatte, studenter, selvstendige oppdragstakere,
gjesteforskere eller gjestestudenter måtte motta i forbindelse med bidrags- eller
oppdragsfinansiert aktivitet vil bli behandlet konfidensielt. Slike konfidensialitetsforpliktelser
skal som hovedregel reguleres uttømmende i avtale mellom NTNU og tredjepart.
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
24.09.2019
Saksansvarlig: Bjarne Foss
Saksbehandler: Morten Størseth

S-sak 44/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: SINTEFs råd – oppnevning av ordfører

Tilråding
1. Styret oppnevner Rektor Anne Borg som ordfører for SINTEFs råd så lenge hun fungerer som NTNUs
rektor i perioden frem til 31.12.2021

Bakgrunn
I henhold til vedtektene oppnevner NTNUs styre 25 medlemmer av SINTEFs råd. Vedtektene slår fast at
NTNUs rektor skal være medlem av rådet. NTNUs styre oppnevner ordfører i rådet.
Tidligere rektor Gunnar Bovim ble av NTNUs styre oppnevnt som medlem og ordfører av rådet 14. mars
2018. Ettersom SINTEFs vedtekter slår fast at NTNUs rektor skal være medlem av rådet foreslås det at
fungerende rektor Anne Borg erstatter Gunnar Bovim som medlem og ordfører av rådet. Oppnevningen
foreslås å gjelder for så lenge Anne Borge fungerer som NTNUs rektor i perioden frem til 31.12.2021
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
23.10.2019
Saksansvarlig: Ida Munkeby
Saksbehandler: Tim Torvatn

S-sak 45/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Styremedlem Tim Torvatn
Om: Medbestemmelse og medvirkning ved NTNU

Tilråding
Styret viser til saksnotat av 23.10.2019 og ber rektor foreslå hvordan en gjennomgang av medvirknings- og
medbestemmelsessystemene kan gjøres. Gjennomgangen skal spesifikt inneholde forslag til en uavhengig
undersøkelse av dagens status (jfr fase A i notatet).

Formål:
Å få en behandling i styret om hvordan man kan kartlegge status for medbestemmelse/medvirkning
ved NTNU, og hvordan universitetet kan bli bedre på dette viktige saksområdet.
Bakgrunn:
Det er tungt forskningsmessig grunnlag for å hevde at hensiktsmessige og gode medvirknings- og
medbestemmelsesordninger har en rekke positive fordeler på en arbeidsplass. Her er noen effekter som
kan nevnes:
- Mer motiverte og produktive medarbeidere
- Medarbeidere med bedre forståelse for bedriftens strategi og mål
- Raskere iverksetting av vedtak fordi medarbeiderne har deltatt i utarbeidelsen og derfor allerede
vet hvorfor og hvordan et vedtak skal gjennomføres
- Mer aktive medarbeidere i forhold til å foreslå forbedringer og prosjekter som kan gi gevinst
- Mer aktiv deltagelse i forbedringsarbeid
- Bedre beslutninger, særlig i form av at det allerede er diskutert hvordan konkrete og spesifikke
forhold i organisasjonen påvirker hvordan et vedtak kan gjennomføres på en god måte
- Større evne til å unngå vedtak som er vanskelig å gjennomføre eller krever mer arbeid enn
ledelsen forutsetter
- Bedre forståelse av hva vedtak krever av ressurser og rutineendringer for å kunne gjennomføres
Det er også verdt å merke seg at medvirkning og medbestemmelse har enda større positive effekter i
kunnskapsorganisasjoner, fordi så mye av det skapende arbeidet skjer hos medarbeiderne og ikke er
delvis bygd inn i maskiner og produksjonssystemer.
Gode ordninger for medvirkning og medbestemmelse er også et krav i arbeidsmiljøloven.
Området er imidlertid noe som ikke har vært diskutert i særlig grad i styret, samtidig som flere
medarbeidere har henvendt seg til enkelte styremedlemmer og uttrykt bekymring for medvirknings- og
medbestemmelsesmulighetene ved NTNU.
Det foreslås tre faser i dette arbeidet:
A) Det gjøres en uavhengig undersøkelse av status i dag. Hva mener medarbeidere og studenter om
mulighetene for medvirkning og medbestemmelse? Hva tenker lederne selv om hvordan de
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legger til rette for medvirkning og medbestemmelse? Det foreslås en større spørreundersøkelse
blant ansatte og studenter, samt intervjuer med tilfeldig utvalgte ledere på ulike nivåer, ansatte
og studenter. Undersøkelsen bør utformes slik at det kan skilles mellom hvordan
medvirkning/medbestemmelse oppleves på hvert av de tre nivåene i organisasjonen
(institutt/fakultet/rektorat), og antagelig bør fagforeningenes stilling tas opp spesielt siden de
som organisasjoner i arbeidslivet har lovfestede rettigheter som skiller seg fra «vanlige» ansatte
sine muligheter.
B) Rektoratet gis i oppdrag å lage et refleksjonsnotat på bakgrunn av statusundersøkelsen der
resultatene diskuteres og som ender i et forslag til aktiviteter for hvordan medvirknings- og
medbestemmelsesordningene kan forbedres.
C) Resultatene av undersøkelsen og rektoratets rapport og tiltaksplan diskuteres som styresak
senest våren 2020.
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NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
10.10.2019
Saksansvarlig: Ida Munkeby
Saksbehandler: Hilde Apneseth og Arve Skjærvø

O-sak 30/19

NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Redegjørelse om NTNUs oppfølging av undersøkelsen om mobbing og trakassering og
NTNUs håndtering av ulovligheter

1. Bakgrunn for saken
Under møtet 19.09.2019 ble styret gitt en orientering om resultatene fra den nasjonale kartleggingen av
mobbing og trakassering (O-sak 28/19). Det var flere resultater som ga grunn til bekymring, som at 4
personer hadde gitt til kjenne at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep og at kun 4 av 10 ansatte
ved NTNU kjenner til de tilgjengelige varslingskanalene. Styret ba derfor administrasjonen om å
redegjøre for hva NTNU gjør for å gjøre varslingskanalene bedre kjent, og hvordan NTNU håndterer
ulovligheter. Hensikten med denne saken er derfor å kort gjøre rede for hvordan vi følger opp disse
forholdene.
2. NTNUs varslingskanaler
NTNU opererer i utgangspunktet med tre varslingskanaler.
Varsling tjenestevei
Hovedprinsippet i dagens varslingsordning ved NTNU er at problemer skal forsøkes løst så tidlig som
mulig og på lavest mulig nivå. Dersom noen oppdager eller har en berettiget mistanke om
kritikkverdige forhold enten det handler om brudd på lover, normer eller sikkerhet, oppfordres de til å
ta det opp med sin nærmeste leder. Dersom man mener at saken ikke kan løses lokalt, kan man ta det
opp med lederen på nivået over.
Varsling på NTNU-nivå 1
Dersom den ansatte mener at saken ikke har blitt løst eller vanskelig kan løses tjenestevei, kan man
bringe den opp på NTNU-nivå 1 Dagens nedfelte prinsipp tilsier at varsling på øverste ikke skal
erstatte ordinære kanaler for å si fra og kommunikasjon med ansvarlige ledere, men være en
tilleggskanal.
Rektor har delegert ansvaret for å følge opp varslingssaker på dette nivå 1, uavhengig av saksområde,
til organisasjonsdirektør ved HR- og HMS-sjef.
PWC gjennomførte i 2018 en internrevisjon av varslingsordningen ved NTNU. På bakgrunn av dette
arbeidet vedtok styret i sitt møte 14.03.2019 å opprette et sentralt varslingsmottak. En egen
tilleggskanal for varsling om seksuell trakassering rulles ut i disse dager. Varslinger gjennom denne
kanalen vil gå til et sentralt utvalg bestående av eksterne representanter. Utvalget er sammensatt av
personer med tung kompetanse på arbeid med seksuell trakassering. Utvalget skal foreta de innledende
vurderingene av sakene før de kanaliseres til HR- og HMS-avdelingen for videre vurdering og
oppfølging.
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Ekstern varsling og bruk av media
Hvis den ansatte opplever at intern varsling ved NTNU ikke fører fram eller at den ansatte vurderer at
det ikke er hensiktsmessig å varsle internt, er det mulig å varsle til for eksempel Arbeidstilsynet,
Sivilombudsmannen, politiet eller departementet. Man kan også varsle ekstern advokat.
NTNU presiserer på sine intranettsider at ansatte bør være forsiktig med å bruke media for å få
oppmerksomhet om kritikkverdige forhold. Den ansatte kan varsle eksternt til media eller offentlighet
dersom vedkommende er i aktsom god tro om innholdet i varselet, varselet gjelder kritikkverdige
forhold som har allmenn interesse, og den ansatte har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern
varsling ikke vil være hensiktsmessig.
3. Tilgjengeligheten til informasjon om NTNUs varslingskanaler
NTNUs varslingsrutiner, herunder informasjon om hvordan og til hvem man varsler, er tilgjengelig på
NTNUs intranett1. Denne siden er også tilgjengelig på engelsk2. Dersom man søker på «varsling» eller
«whistleblowing», kommer den aktuelle siden opp som første treff. I tillegg finner man treff på siden,
enten direkte eller til sider der det ligger en lett synlig lenke til varslingssiden, ved å søke etter en rekke
andre ord som har sammenheng med varsling, herunder «si fra» og «meld» (på norsk) og «working
conditions» og «breach» (på engelsk).
Når det gjelder den nevnte varslingssiden har den en innretning som i stor grad henvender seg til
ansatte. NTNU har imidlertid også en side om varsling direkte rettet mot studenter3. Denne er p.t. ikke
oversatt til engelsk.
Det vises til revisjonsrapporten som PWC utarbeidet i desember 2018 etter internrevisjon av
varslingsordningen ved NTNU. Rapporten legger vekt på at NTNU har «utarbeidet gode rutiner og
retningslinjer for varsling som er i samsvar med kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Informasjon om
varsling, rutiner og retningslinjer er synliggjort og lett tilgjengelig på NTNU sine nettsider.»
Rapporten peker imidlertid videre på at det er et behov for en «tydeliggjøring av hva som gjelder ifm
varsling for studenter ved NTNU.» Basert på dette har NTNU, i samarbeid med Studenttinget, foretatt
en miniundersøkelse blant studenter, blant annet med spørsmål om hva de ville søkt etter dersom de
ønsket å varsle eller melde fra om kritikkverdige forhold. De fleste studentene meldte tilbake at det var
vanskelig å uttale seg om dette da varsling kan ha en rekke forskjellige årsaker og varslerens subjektive
oppfatning av hendelsen avgjør hvordan han eller hun velger å ordlegge seg i varslingsprosessen.
Studentene mente imidlertid at det til tross for dette finnes noen generiske ord som kan brukes:
varsling, si fra, uønsket hendelse, ubehagelig situasjon, hjelp, bistand, melde fra, student, seksuell
trakassering, trakassering, problem, vanskelig. Studentene pekte videre på at det er viktig at man
kommer direkte til siden som gjelder for studenter, og at det kan oppstå forvirring dersom man kommer
frem til siden for ansatte. Studentene pekte på at noen kun bruker Google som søkemotor i stedet for
Innsida, og at det derfor også er viktig at man får opp de samme treffene uavhengig av hvor man søker.
Det er, på bakgrunn av dette, lagt til flere «tagger» på de aktuelle sidene, for å forsøke å imøtekomme
disse innspillene.
Når det gjelder styrets reaksjon på at kun 4 av 10 har svart at de kjenner til NTNUs varslingskanaler, er
vår vurdering at det ikke er naturlig for ansatte å sette seg inn i denne materien uten at man opplever et
behov for det. I lys av dette kan en tolkning av resultatet være at mange av de som har svart på
1

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Varsling PS! Siden er p.t. under redigering grunnet nye regler med
ikrafttredelse 01.01.2020.
2
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Whistleblowing
3
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Varsling+for+studenter
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undersøkelsen ikke har kjent på et behov for å varsle om kritikkverdige forhold. Samtidig er det viktig
at vi har et kritisk søkelys på tilgjengelighet og informasjon om rutiner og kanaler for varsling. I den
planlagte revisjonen av NTNUs varslingsrutiner som skal gjennomføres høsten 2019 (bl.a. pga nye
varslingsregler i Arbeidsmiljøloven), blir ett viktig element å vurdere hvordan vi kan tilgjengeliggjøre
varslingskanaler og informasjon på en enda bedre måte – ikke minst overfor studentene.
4. NTNUs håndtering av ulovligheter
Styret har i sin bestilling ikke definert hva som er ment med «ulovligheter», men vi tolker det slikt at
utgangspunktet for bestillingen i styremøtet i september henviste til at 4 ansatte har gitt til kjenne i den
nasjonale undersøkelsen at de har blitt utsatt for overgrep.
Aller først er det viktig å påpeke at arbeidet med å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø for ansatte
og studenter, og på denne måten sikre seg mot at ulovligheter foregår, skjer i det daglige og ved et
systematisk HMS-arbeid.
Ulovligheter kan dreie seg om mange ulike forhold, og vi velger her å gi en generell redegjørelse for
oppfølging. Innledningsvis er det viktig å påpeke at det sjelden avdekkes ulovligheter begått av ansatte
og studenter ved NTNU. Videre er det slik at det kan være stor bredde i alvorlighetsgraden.
Ulovligheter kan, og skal, håndteres og vurderes opp mot ulikt regelverk. Enkelte ulovligheter
håndteres som personalsaker i tråd med arbeidsrettslige regler. Dette kan være saker knyttet til brudd
på tjenesteplikter, utilbørlig adferd, mobbing og trakassering og andre tjenstlige misligheter. Andre
saker, som omhandler studenter, håndteres etter reglene om bortvisning og utestengelse etter
universitets- og høyskoleloven. Dette er handlingsalternativer som arbeidsgiver selv rår over.
Dersom et forhold er av en slik karakter at det bør vurderes strafferettslig forfølging, har NTNU som
arbeidsgiver mulighet til å anmelde forholdet på vegne av arbeidsgiver. Som hovedregel foreligger
ingen anmeldelsesplikt for arbeidsgiver etter straffeloven. I henhold til straffeloven § 196 påhviler det
imidlertid «enhver», altså herunder arbeidsgiver, å «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å
avverge en straffbar handling eller følgende av den». Dette innebærer at arbeidsgiver har en
handlingsplikt ved umiddelbar risiko for at straffbar handling vil finne sted eller å avverge følgene av
en slik handling. Det fremgår av bestemmelsen at denne avvergingsplikten gjelder uavhengig av
taushetsplikt, som betyr at arbeidsgiver har en plikt til å handle i slike tilfeller uten å ta hensyn til
arbeidsgivers taushetsplikt. Bestemmelsen i § 196 innebærer imidlertid ikke en entydig plikt til å
anmelde, da avvergingsplikten også ivaretas gjennom «annen måte», jf. ovenfor.
I henhold til NTNUs styringsreglement, vedtatt av NTNUs styret 7. desember 2016, fremgår det av pkt.
4.2 følgende:
«Styret delegerer til rektor å anmelde straffbare forhold, samt avgi uttalelse om
allmenne hensyn som foreligger til påtalemyndigheten. Kun rektor selv kan anmelde
NTNUs egne ansatte.»
Formuleringen om at rektor er den som kan anmelde egne ansatte er vanskelig å forholde seg til når det
kommer til enkeltsaker. For det første er det slik at man aldri anmelder en person, men et forhold.
Norsk straffelovgivning har som prinsipp at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist utover enhver
rimelig tvil. Det er derfor i prinsippet ikke mulig å anmelde en person. For det andre er det viktig å
presisere igjen at enhver har en plikt til å avverge en straffbar handling. Man kan derfor ikke fraskrive
seg denne plikten ved å vise til rektor. Det gjøres oppmerksom på at denne bestemmelsen ikke er til
hinder for at den enkelte, på egne vegne, kan gå til anmeldelse.
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Det er sjelden at NTNU som arbeidsgiver avdekker forhold som gjør det nødvendig å vurdere
anmeldelse. De gangene det har vært vurdert, og sakskomplekset har vært omfattende, har rektor ofte
søkt ekstern juridisk bistand til å vurdere hvorvidt NTNU bør anmelde forholdet. Det vi ser som en
utfordring i de sakene der anmeldelse kan være aktuelt er at det kan ta uforholdsmessig lang tid fra
hendelsen skjer eller blir avdekket, eller mistanke om straffbart forhold oppstår, til beslutning om
hvorvidt NTNU skal anmelde forholdet blir tatt. Dette kan skade evt. etterforskning og øke risikoen for
bevisforspillelse. Utfordringen ligger gjerne i at et forhold blir avdekket på institutt/faggruppe/seksjon,
mens beslutning om hvorvidt forholdet skal anmeldes per i dag skal tas av rektor – med flere instanser
som kommer med sine vurderinger underveis.
5. Plan for videre arbeid
I etterkant av kartleggingen av mobbing og trakassering er det gått ut informasjon til alle ledere om å
sette temaet på agendaen. I presentasjonen lederne har fått til å bruke i disse møtene, er det opplyst om
hvordan man går fram ved varsling. I oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen vil også funnene om
mobbing og trakassering bli tema, og det vil bli gitt info om hvilke muligheter det er for varsling ved
NTNU. For å nå ut til flere vil rektor legge informasjon om varslingsmulighetene i eksisterende kurs og
opplæring, for eksempel HMS-grunnopplæring, psykososialt arbeidsmiljø, konflikthåndtering, HRskolen, fakultetsdagene, onboarding og NTNUs lederopplæring.
Rektor vil på bakgrunn av det som fremgår av pkt. 4 vurdere å utarbeide retningslinjer for når NTNU
som arbeidsgiver skal anmelde et straffbart, eller antatt straffbart, forhold.
Rektor vil videre vurdere å foreslå å endre bestemmelsen i styringsreglementet pkt. 4.2 for å gjøre den
mer anvendelig, herunder vurdere om det er riktig at det kun skal være rektor som har anledning til å
anmelde et straffbart forhold på vegne av arbeidsgiver.
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Orientering om status for faglig integrasjon innen lærerutdanningene ved NTNU og rektors vurdering

Bakgrunn
Styret ønsket i møte styremøte 14.3.19 en gjennom av status for arbeid med faglig integrasjon innen
lærerutdanningene ved NTNU, spesielt forholdet mellom lærerutdanningene ved Institutt for
lærerutdanning (ILU) ved SU-fakultetet og disiplinfagene ved relevante fakulteter og institutter.
Denne saken gir en orientering over status for arbeidet.
Fusjonsprosessen og målene for faglig integrasjon
Utgangspunktet for vurdering av måloppnåelsen er utviklingsavtalen med KD og anbefalinger om
faglig integrasjon innen lærerutdanningene utformet i oppstart av fusjonen desember 2016 av
NTNUs faglige integrasjonsgruppe innen lærerutdanningene. I rapporten ble følgende anbefalinger
ble gitt
1. Praksis i lærerutdanningene må få en mer enhetlig organisering og samordnet administrasjon
med et felles kontaktpunkt for skoler og skoleeiere
2. Det bør utvikles felleskomponenter på tvers av lærerutdanningene som styrker felleskap og
identitet og gir relevant kompetanse på områder knyttet til oppvekst.
3. Det må arbeides systematisk og langsiktig for å øke kapasiteten for utvekslingsopphold og
praksisopphold i utlandet.
4. Lærerutdanningene må få en helhetlig og sammenhengende rekrutteringsprofil og
rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningen trinn 1 – 7 og yrkesfaglærerutdanningen må
styrkes spesielt.
5. For å realisere gevinstene av fusjonen og etableringen av et nytt Institutt for lærerutdanning
fra 1. januar, bør miljøene så snart som mulig samlokaliseres.
6. Det må arbeides for at antallet stipendiater innen lærerutdanning økes betydelig for å støtte
NTNUs ambisjoner på området og for å bidra til flere lærere med førstekompetanse i skolen.
SU-fakultetet fikk ansvar for å følge opp disse anbefalingene, og fakultetet satte ned en
styringsgruppe med prodekaner fra de fakultet som har lærerutdanning (HF-, IE-, NV- og SU), leder
av forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL), instituttleder fra ILU og studenter fra
lærerprogrammene. Det ble samtidig satt ned tre arbeidsgrupper som skulle arbeide med og foreslå
tiltak innenfor følgende områder i saken: «Praksis», «Felles-komponenter, utveksling og
rekruttering» og «Stipendiater samt samarbeid mellom disiplin- og ILU». De tre arbeidsgruppene har
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alle levert rapporter med forslag på tiltak og styringsgruppen har arbeidet videre med de foreslåtte
tiltak.
NTNUs årsrapport for 2018, vedtatt av styret 14.02.2019 (S3/19) dokumenterer status for
utviklingsavtalen med KD knyttet til lærerutdanningene per utgangen av 2018.
Oppfølging av målene om faglig integrasjon
NTNU etablerte gjennom fusjonsplattformen en modell der grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7
og 5-10) eies av det fusjonerte Institutt for lærerutdanning (ILU) mens lektorprogrammene eies av de
respektive disiplininstituttene. Etter- og videreutdanningen «Kompetanse i skolen» (KOMPIS) og
yrkesfaglærerutdanningen er organisert tverr-fakultært med SU som vertsfakultet og der ulike
fakulteter eier emner.
Måloppnåelse når det gjelder faglig integrasjon omfatter både spørsmålet om faglig integrasjon
mellom ulike fakulteter og institutter ved NTNU som har ansvar for lærerutdanninger og faglig
integrasjon internt ved Institutt for lærerutdanning. O-saken gir en kort status på arbeidet i forhold til
faglig integrasjonsplan. Den gir en status på utvikling internt ved ILU og forholdet mellom ILU og
ulike fakulteter.
1. Praksis
Det arbeides med å samordne praksisstudiene for å få enda bedre kvalitet i samarbeidet med
praksisfeltet, dette har blitt gjort på ulike måter på henholdsvis gamle NTNU og HiST. Målet er å
forene det beste fra disse to tradisjonene. Kvalitet i obligatorisk og veiledede praksisstudier inngår i
Utviklingsplan for fremtidens studietilbud og livslang læring.
2. Felleskomponenter på tvers av lærerutdanningene
Det er utviklet et felles områdeemne for grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene som
gjennomføres første gang høsten 2019 med tett oppunder 1000 studenter. Innholdet er knyttet
til profesjonsetikk og skolens samfunnsmandat.
3. Utvekslingsopphold og praksis i utlandet
ILU har gode ordninger og avtaler for utenlandspraksis, og det sendes omtrent 80 studenter på
utenlandspraksis årlig. Mens dette tidligere bare var GLU-studenter, omfattes nå også lektorstudenter.
ILU har i samarbeid med Institutt for språk og litteratur inngått utvekslingsavtaler som gjør at GLUstudenter kan reise ut for å ta studiepoeng i fransk, tysk og spansk i målspråkslandene.
4. Rekrutteringsprofil
Det er arbeidet både nasjonalt og lokalt med rekruttering. Blant annet er det laget film med
«gutteprofil» og annet materiell via Facebook mm. Dette er særskilt rettet mot 1-7 der antallet
mannlige studenter er for lavt, samt yrkesfag. NTNU har gjennomgående god rekruttering til sine
lærerutdanninger.
5. Samlokalisering av ILU
ILU ble fullt ut samlokalisert 1.januar 2019, og det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i
samlokaliseringsprosjektet for å legge til rette for denne framdriften. Instituttet har arbeidet med
faglig integrasjon og utvikling av organisasjonen siden oppstart, og det fusjonerte instituttet ble
organisert etter fag og ikke studieprogram (dvs ikke etter gamle institusjonsgrenser) umiddelbart etter
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fusjonen og lenge før fagmiljøene ble samlokalisert. Dette innebar for eksempel at de som arbeider
med matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen er i samme fagseksjon som de som arbeider
med dette i lektorutdanningen. Organiseringen og etterhvert samlokaliseringen har vært avgjørende
for å bygge et felles fagmiljø for å optimalisere synergier og integrasjon.
6. Økning av antall ph.d.-kandidater
SU-fakultetet omorganiserte i 2018 ph.d.-utdanningen og etablerte ph.d.-program i
utdanningsvitenskap med studieretninger i pedagogikk, tverrfaglig barneforskning og i lærerprofesjon
og skoleforskning. Innenfor sistnevnte studieretning, som er knyttet til lærerutdanningen, er det i dag
70 kandidater på programmet. Den siste tiden har det vært en kraftig vekst, med opptak på 21
kandidater så langt i 2019, mot henholdsvis 13 og 11 i de to foregående årene. ILU har åtte disputaser
i 2019 mot fire i 2018.
Andre resultater når det gjelder faglige integrasjon
I tillegg til punktene som ble vektlagt i arbeidet med oppfølging av fusjonsplattformen er følgende
resultater sentrale i arbeidet med faglig integrasjon.
1. Samarbeid mellom ILU og disiplinmiljøer
Begrunnet med bidrag til faglig integrasjon i NTNU og at FLT (Fakultet for lærerutdanning, tidligere
HIST) ikke hadde komplett kompetanseprofil innenfor alle fag, inngikk FLT intensjons- og
samarbeidsavtaler med følgende NTNU-miljø høsten 2016: DMF (nå MH): Institutt for nevromedisin
(INM) om master i kroppsøving, HF: Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) om master i
KRL og Institutt for musikk (IM) om master i musikk, IME (nå IE): Institutt for matematiske fag
(IMF) om master i matematikk, SVT (nå SU, hvor tidl. FLT inngår): PLU om master i naturfag,
master i KRLE, master i musikk og master i profesjonspedagogikk, Institutt for pedagogikk og
livslang læring om master i spesialpedagogikk, Institutt for sosiologi og statsvitenskap om master i
kroppsøving
I tillegg ble det inngått en intensjonsavtale mellom FLT og AB (nå AD) om master i kunst og
håndverk (KH). Denne avtalen ble aldri avløst av samarbeidsavtale, da det ikke ble ferdigutviklet
master i KH i 2016. Dette er gjort senere, og så langt uten samarbeid med AD.
Alle samarbeidsavtaler var basert på daværende fakultetsinndeling og tilgjengelig kompetanse på det
tidspunktet. I ettertid er fakultets- og instituttstruktur endret, og behovet for samarbeid kan være
endret. ILU har derfor satt i gang et arbeid med å gå gjennom inngåtte samarbeidsavtaler og å vurdere
eventuelt behov for avtalerevisjon og/eller nye samarbeidsavtaler, da særlig knyttet til masterdelen av
5-årig grunnskolelærerutdanning.
I tillegg pågår det i dag et arbeid som gjelder de små fremmedspråkene, fransk og tysk. Her arbeides
det spesielt med å integrere de faglige ressursene mellom disiplinmiljøene på HF og
profesjonsmiljøene i SU. Dette er små fagmiljø og det er viktig å anvende ressursene på tvers. Det
gjenstår fortsatt arbeid på dette området for å kunne utnytte synergier av fusjonen fullt ut. Ledelsene
på begge fakulteter har fokus på dette arbeidet. Videre har dekanene ved SU og HF gitt
instituttlederne ved ILU og Institutt for språk og litteratur i oppdrag å sette i gang en prosess for å
utforske muligheter for mer samarbeid innenfor lærer- og lektorutdanningene innenfor de andre
språkfagene.
2. Satsing på forskning
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Faglig integrasjonsrapporten sier at det er et mål å «styrke NTNUs rolle innen
utdanningsvitenskapelig forskning med sikte på høy internasjonal kvalitet og bli nasjonalt ledende på
området». SU-fakultetet og ILU har hatt en sterk satsing på utdanningsvitenskapelig forskning siden
fusjonen, og dette har vært en viktig del av arbeidet med faglig integrasjon. Det er etablert mange
forskningsgrupper som arbeider på tvers av de gamle institusjonsgrensene ved ILU, og som også
omfatter fagmiljøer/personer ved andre institutter og fakulteter ved NTNU.
I arbeidet med strategisk personalplan har det blitt lagt stor vekt på tiltak for å bygge
forskningskompetanse. ILU har i dag 11 stipendiater som lønnes fra ramme-drift budsjettet og fem
universitetslektorer fikk internt kvalifiseringsstipend i 2018. I tillegg har instituttet gjennomført en
omfattende prosess for å fordele permanent forskningstid for vitenskapelig ansatte som kom fra
HiST, på en transparent måte og ut fra meritterende kriterier basert på forskningsaktivitet.
Det har i perioden 2014-2019 vært nesten tredobling i årlige bevilgninger fra Norges forskningsråd til
ILU, fra 6,8 til ca 19,5 Mkr. ILU fikk blant annet tildelt et prosjekt til en Yngre fremragende forsker
innenfor FINNUT-programmet i 2017, med prosjektperiode 2018-22 (6,1 mill. kr). ILU har siden
fusjonen fått innvilget to «Institusjonsforankret strategisk prosjekt» (ISP), som er en videreføring av
de tidligere Strategiske høyskoleprogrammene, og rettet spesielt mot lærerutdanningen. Det ene ISPprosjektet var for perioden 2018-22 (10,8 mill. kr), det andre ISP-prosjektet var for 2019-2023 (12
mill. kr). Begge ISP’ene har i tillegg en betydelig egenfinansiering, som er et krav til ISP-prosjekt.
3. Opprettelse av felles masterprogram ved Institutt for lærerutdanning
Samordning og effektivisering av studieporteføljen står sentralt i fusjonsarbeidet ved NTNU, og det
er forankret i utviklingsavtalen med KD. Lærerutdanningen har arbeidet aktivt med dette. Styret
behandlet i sak om studieporteføljen opprettelse av et nytt masterprogram i fagdidaktikk som
erstatning for fem eksisterende programmer som legges ned (master i fag- og yrkesdidaktikk og
lærerprofesjon med seks studieretninger, og fire masterprogram i norsk- og
matematikkdidaktikk). Sammenslåingen er ledd i arbeidet med faglig integrasjon ved ILU. Ansatte
fra begge de gamle miljøene vil bidra, og det kan utvikles et felles kunnskaps- og erfaringsgrunnlag
som også vil komme de øvrige studieprogrammene ved instituttet til gode.
4. Eksternt samarbeid
Kunnskapsdepartementet signaliserer oppfølging av lærerutdanningene gjennom strategien
Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, hvor spesielt
tett oppfølging av praksisfeltet er fokusert.
NTNU samarbeider med eksterne partnere i forpliktende nettverk, spesielt innen
Universitetsskolesamarbeidet og Universitetskommunesamarbeid, men også med skoleeiere gjennom
desentraliserte ordninger for lokal kompetanseutvikling i skolen (DEKOM). Dette gjelder både
innenfor grunnutdanningene, men spesielt videreutdanningene (KOMPiS). Disiplin- og
profesjonsmiljø samarbeider om å utvikle tilbud. Vi har nå en ny avtaleperiode på 10 år.
NTNU har en bred samarbeidsflate med mange skoleeiere om praksis.
Innen Universitetsskolesamarbeidet med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er både
disiplin- og profesjonsmiljøer inne i samarbeidet med de utvalgte skolene gjennom ulike virkemidler.
Blant annet gjelder dette stillinger som har et eksplisitt oppdrag om å utvikle felles
forskningsprosjekter.
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Innenfor Universitetskommunesamarbeidet med Trondheim kommunen er SU vertsfakultet for
området «Oppvekst og utdanning» og deltar i innovasjonsutvalget sammen med HF og MH.
Innovasjonsutvalget for dette området har vedtatt en handlingsplan som omfatter både utdannings- og
forskningssamarbeid, Dette er blant annet knyttet til praksis, masteroppgaver og felles
forskningsprosjekter.
Rektors vurdering
Utvikling av lærerutdanningene ved NTNU er nedfelt i forpliktende avtaledokumenter som
utviklingsavtalen med KD og avtaler med eksterne samarbeidspartnere. Disse følges kontinuerlig
opp.
Rektors overordnede vurdering er at NTNU er kommet godt i gang med faglige integrasjonsarbeid
innen lærerutdanningene, i tråd med ambisjonene som ble lagt i den faglige integrasjonsplanen for
lærerutdanningene. Samtidig må vi ta inn over oss at dette er langsiktig arbeid og at fagmiljøene
trenger tid for å utvikle samarbeid innen utdanning og forskning.
Det nye Institutt for lærerutdanning har vært gjennom en stor omorganisering, og institutt har
oppnådd mye gjennom dette arbeidet. Det har vært en betydelig satsning på forskning samtidig som
man har etablert ny 5-årige grunnskolelærerutdanninger fra 2017. Våren 2020 blir de siste 4-årige
kandidatene ferdig, og først våren 2022 kommer de første 5-årige kandidatene. Rektor ser at det er en
stor og god aktivitet ved instituttet både innen utdanning og forskning.
Samarbeidsavtalene mellom ILU og andre fagdisiplinmiljø ved NTNU blir nå oppdatert og
gjennomgått. Dette er spesielt viktig før gjennomføring av siste del av den 5-årig
grunnskolelærerutdanning. Det tverr-fakultære arbeidet krever både utdanningsledelse og arbeid med
kulturer for å ta ut flere faglige synergier. Samarbeid og utveksling av kompetanse og ressurser innen
disiplin- og profesjonsrettede fagområder er i gang. Det er startet et arbeid med fagmiljø som i seg
selv er små og dermed sårbare, men det er naturlig at dette tette samarbeidet utvikles tettere på andre
fagområder i tråd med samarbeidsavtalene. Rektor vil ha fokus på dette framover i arbeid med alle
lærerutdanningene.
For rektor er det viktig at en samlet lærerutdanning utnytter hele bredden av NTNU der det gir økt
kvalitet, robusthet og relevans.
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