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N O T A T 

 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

 

Om: Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet -  Foreløpig status 

 

 

Tilråding: 

 

1. Styret tar statusrapporten til etterretning. 

2. Styrets merknader innarbeides i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. 

3. Styrets føringer for en revidert avtale tas med i videre arbeid. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Formål med saken 

Formålet med denne saken er å informere styret om status i arbeidet med utviklingsavtalen med 

Kunnskapsdepartementet (KD), samt å få styrets føringer til forlengelsen av avtalen.  

 

Saken inneholder en foreløpig redegjørelse for status i arbeidet med de fem målene i 

utviklingsavtalen, samt skisse til forlengelse. Saken er første gangs behandling, slik at endringsforslag 

og føringer fra styret vil bli innarbeidet i den endelige teksten i årsrapporten for 2019 til KD som 

styret får til behandling i styremøtet i mars. Vi gjør dessuten oppmerksom på at vi foreløpig ikke har 

data på KDs styringsparametere, og derfor ikke kan gjøre en helt komplett evaluering av 

måloppnåelsen. 
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Bakgrunn 

KD har gradvis innført en ordning med flerårige 

utviklingsavtaler mellom departementet og hver av de statlige 

institusjonene. Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene 

om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre 

arbeidsdeling i sektoren. De skal også bidra til faglig utvikling 

og være til støtte for styret. 

 

NTNU har vært pilot og inngikk avtale for perioden 2017-

2019, med opprinnelig plan om sluttrapportering i 

årsrapporten for 2019. Departementet ønsker nå en 

samordning av avtaleperiodene for alle institusjonene, og ber 

derfor om at NTNUs avtale forlenges med 3 år, ut 2022.  

 

NTNU er bedt om å melde forslag til justeringer/endringer i 

avtalen innen 15. mars 2020, dvs. innen samme frist som 

årsrapporten for 2019. Vi har et ønske om å kunne arbeide 

med avtaleteksten som en del av øvrig planprosess i vår, og 

har fått klarsignal fra KD på at endelig forslag til avtaletekst 

kan ferdigstilles etter styremøtet i august.  

 

 

Oppsummering av resultatene fra avtaleperioden 
Alle de 5 målene i NTNUs utviklingsavtale er viktige for å realisere gevinstene av fusjonen, og innebærer 

aktiviteter som er vesentlige i arbeidet med faglig integrasjon og utvikling av sterke fagmiljøer. De er 

også mål som bidrar til å tydeliggjøre NTNUs profil og posisjon i sektoren. 

 

Gjennom de tre siste årenes arbeid med avtalen har vi gjort vesentlige fremskritt, og vi vurderer den 

samlede måloppnåelsen som meget god. Rektor ønsker å benytte anledningen til å gi honnør til både 

medarbeidere, ledere og tillitsvalgte for godt utført arbeid. 

 

I avtaleperioden har vi arbeidet systematisk med styrking av fagmiljøene fra alle nivåer i organisasjonen 

innen utdanning, forskning og nyskaping. Gjennom arbeidet med utviklingsavtalen har vi løftet og 

synliggjort den pedagogiske kompetansen gjennom et nytt meritteringssystem og et forbedret tilbud innen 

utdanningsfaglig basiskompetanse. Vi har styrket studieprogramledernes rolle og kompetanse. 

Nyskapingsfeltet har fått en tydeligere posisjon gjennom å etablere prodekanstillinger for nyskaping og 

nyskapingsforum, samt ansettelse av innovasjonsledere ved alle fakultet. Det har vært prioritert en 

betydelig vekst i rekrutteringsstillinger og fakultetene har arbeidet godt med kvalitet i ph.d.-utdanningen. 

For å få til en faglig utvikling har det vært jobbet med bevisstgjøring omkring forskningskultur, 

publisering og betydningen av internasjonalisering. Gjennom Toppforskningsprogrammets virkemidler 

har vi forsterket arbeidet med utvikling av talenter og spissmiljøer. 

 

Resultatene av arbeidet innebærer at NTNU gjennom de siste tre årene har løftet store deler av 

virksomheten i bredden, noe som er avgjørende for å få enda flere spissmiljøer på sikt. Så langt er 

resultatene stabilt gode, med positive tendenser i retning av flere publikasjoner, flere og bedre søknader til 

EU og vekst innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Innen utdanning og nyskaping er det foreløpig 

for tidlig å se resultatene, men et løft i den faglige bredden forventes å gi effekter også på disse feltene. 

(Merk: vi avventer tallgrunnlag fra DBH som grunnlag for disse konklusjonene.) 

 

Styrking av fagmiljøene gjennom faglig integrasjon har vært helt sentralt i avtaleperioden, for å hente ut 

gevinster av fusjonen. Det er særlig tre områder som har bidratt til faglig integrasjon; et betydelig arbeid 

med studieporteføljen, samlokalisering og forbedring av digital infrastruktur for samhandling og 

tverrcampus-undervisning. 

 

Utviklingsavtalens fem mål: 

1. Vi skal heve kvaliteten i 
studieporteføljen gjennom 
samordning og effektivisering. 

2. Vi skal styrke den pedagogiske 
kompetansen og utvikle et system 
for pedagogisk merittering 

3. fremtidsrettet, samlet campus som 
kan bli modell for fremtidige 
offentlige utbygginger i Norge. 

4. Vi skal synliggjøre og øke 
nyskapingsaktiviteten med utspring 
fra klynger og sentre. 

5. Vi skal heve kvaliteten i forskningen 
og utvikle flere fagmiljøer på høyt 
internasjonalt nivå. 
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Arbeidet med studieporteføljen har de siste tre årene vært omfattende, og vil bidra til at studentene får et 

bedre og tydeligere studietilbud med høyere arbeidsrelevans, mer innovative og studentaktive lærings- og 

vurderingsformer. Kombinert med styrket pedagogisk kompetanse hos våre ansatte forventer vi at dette 

vil bidra til å opprettholde gode søkertall og på sikt også bedre gjennomstrømmingen og redusere frafallet 

i studiene. Vi har hatt særskilt oppmerksomhet på Lærerutdanningene gjennom avtaleperioden, og 

måloppnåelsen vurderes som god. 

 

Innen nyskapingsfeltet har vi gjort et solid «plattform-arbeid» gjennom å etablere nye kunnskapsgrunnlag, 

samt gjennomgå og redesigne NTNUs økosystem for innovasjon. Med utgangspunkt i dette har vi også 

iverksatt nye tiltak for å styrke feltet. Gjennom avtaleperioden har nyskapingsfeltet gjennomgått et skifte, 

fra være et noe fragmentert område preget av ulike tiltak, til å bli en strukturert del av hele virksomheten, 

der organisasjonen som helhet i større grad er bevisst feltets betydning for realiseringen av 

samfunnsoppdraget.  

 

Gjennom vår campusutvikling arbeider vi for å gi våre studenter, ansatte og samarbeidspartnere en 

infrastruktur som både legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til omstillingen 

som Norge står overfor. I avtaleperioden har nådd sentrale milepæler i planleggingsarbeidet, og står nå i 

en overgangsfase der Statsbygg overtar prosjektansvaret og regjeringen har gitt de nødvendige 

bevilgninger for videre arbeid. 

 

Skisse til forlengelse av avtalen 

Departementet har bedt om at NTNUs utviklingsavtale forlenges med ytterligere tre år. Gjennom 

tildelingsbrevet har departementet også informert om at det i 2020 og 2021 er det planlagt flere 

utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil påvirke og fordre bidrag fra høyere utdanning og 

forskning, blant annet om studentmobilitet, livslang læring og arbeidslivsrelevans. I tillegg vil det også 

legges frem forslag til ny lov for universiteter og høgskoler. Vi må forvente at disse føringene i neste 

omgang må følges opp av institusjonene. Samtidig må vi forvente at når alle institusjonene skal inn i 

felles periode med nye utviklingsavtaler fra 2023, så vil dette kreve ekstra arbeid.  

 

Rektor ser positivt på en forlengelse av utviklingsavtalen. På nåværende tidspunkt mener vi det er 

formålstjenlig å forlenge dagens avtale uten å gjøre for store endringer. En organisasjon som vår krever 

kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å realisere strategiene, og målene i avtalen er på områder som 

det vil være helt vesentlige å løfte og ha særskilt fokus på, også de neste 3 årene. Rektor foreslår å 

forlenge alle de fem målene, men at tekst og måleparametere oppdateres i forhold til status i arbeidet. 

Flere prioriteringer som innebærer en videreføring av utviklingsavtalen er allerede diskutert og forankret i 

utviklingsplanene innen utdanning, nyskaping og miljø. Målene bør derfor inkludere disse prioriteringene. 

Samtidig vil det være en naturlig utvikling å løfte temaet «Bærekraft og utvikling» som retningsgivende 

for revisjonsarbeidet. Arbeid med å utvikle en gjennomgående kvalitetskultur vil også være en sentral del 

av dette.  

 

Videre arbeid med studieporteføljen vil stå sentralt i årene som kommer. I videreføringen foreslår vi en 

reformulering av innholdet i dette målet slik at det støtter opp om arbeidet med å få en framtidsrettet 

studieportefølje som samspiller med de store samfunnsutfordringene, bidrar til å oppfylle 

FNs bærekraftsmål og ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov i perioden fra 2025 og fremover. Det er 

naturlig å knytte en videreføring av dette utviklingsmålet til arbeidet med prosjektene «Framtidens 

teknologistudier», «Framtidens HUMSAM-studier» og RETHOS-utdanningene.  

 

Gjennom avtalen hittil, har vi utviklet nye systemer innen både pedagogisk merittering og 

utdanningsfaglig basiskompetanse. Vi foreslår at videreføringen av dette målet rettes inn mot å styrke 

disse ordningene, og støtte opp om arbeidet med å få ordningene permanente og integrert i ordinær drift. I 

tillegg vil vi ha et spesielt fokus på universell utforming. 

 

Kvalitet i forskning prioriteres høyt. For å utvikle kvaliteten i forskningen må vi bygge i både bredde og 

spiss. Derfor ønsker vi å følge utviklingen i ekstern portefølje fra NFR sine programmer og virkemidler, i 

tillegg til Horisont 2020/Horisont Europa. Avtalerevisjonen foreslås å inkludere indikatorer fra NFR sine 

programmer og virkemidler sammen med H2020/HEuropa. 
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Vi erfarer at det fortsatt er et stort potensial for økt nyskapingsaktivitet, og har som ambisjon om å 

omsette mer av kunnskap og resultater fra forskningsaktiviteten til nye innovative og bærekraftige 

løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv, og dermed videreutvikle rollen til sektoren både nasjonalt og 

internasjonalt. I revisjonen av utviklingsavtalen vil vi vektlegge at nye systemer og virkemidler nå «får 

satt seg», samtidig som vi også arbeider med et ytterligere løft. 

 

Campusutvikling handler ikke først og fremst om å bygge, men om hvordan utviklingen av fysisk 

infrastruktur legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til omstillingen som 

Norge står overfor. I revisjonen av utviklingsavtalen er det behov for en oppdatering ut fra status i 

arbeidet. Utviklingsmålet bør handle om å sikre kvalitet i campusutviklingen gjennom innovative og 

fremtidsrettede prosesser, med rom for en nyskapende planprosess med piloter, eksperimentering og 

følgeforskning. Vi ønsker å både utvikle og bruke framtidsrettet kunnskap på egne campus i alle tre byer. 

 

 

 

 

 

Vedlagt følger en mer detaljert redegjørelse for resultatene på utviklingsavtalen, samt 

noe mer om skissen til forlengelse for hvert av målene.  
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Vedlegg: Detaljert gjennomgang av målene i utviklingsavtalen. 
 

 

1. Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og 

effektivisering 

 

 
Avtaletekst 

Ett av fusjonens hovedmål er at den skal bidra til at NTNUs utdanning holder høy internasjonal kvalitet, faglig og 

pedagogisk, og til at NTNUs studietilbud er ettertraktede utdanningsvalg i Norge. For å hente ut de forventede 

gevinstene av fusjonen er det behov for å ha spesiell oppmerksomhet på strategisk arbeid med studieporteføljen de 

nærmeste årene. En sentral del av dette er også å se NTNUs samlede studietilbud i et nasjonalt perspektiv. I 

avtaleperioden vil NTNU arbeide med samordning og sammenslåing av studieprogram. NTNU skal definere en 

kvalitetsstandard for studieporteføljen gjennom å utvikle og få vedtatt en politikk for studieporteføljeutviklingen ved 

NTNU. Styrket studieprogramledelse er et vesentlig satsingsområde der flere tiltak skal sikre gjennomføringsevnen. 

Lærer- og lektorutdanningene skal følges spesielt. 

 

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall: 

• Effektivisering og samordning måles ved antall samordnede og sammenslåtte studieprogram. 

• Kvaliteten i porteføljen ved utgangen av avtaleperioden skal vurderes opp mot kvalitetskravene definert i 

politikken. 

• Styrket studieprogramledelse; Målet er at alle studieprogram har studieprogramleder og studieprogramråd i 

henhold til mandat. For øvrig vurderes måloppnåelse i forhold til om planlagte tiltak er gjennomført. 

• Lærer og lektorutdanningene følges spesielt gjennom to indikatorer: Gjennomsnittlig karakterpoeng ved opptak 

og gjennomføring (i avtaleperioden). I tillegg vil NTNU følge med på antall FoU-prosjekter knyttet til 

universitetsskolene. 

 

 
 

1.1 Resultater i opprinnelig avtaleperiode (2017-2019) 
 

Oppsummering av resultater: 

• Faglig konsolidering og videreføring av samordning og faglig integrasjon i henhold til fusjonen 

• Økt arbeidsrelevans og mer innovative og studentaktive lærings- og vurderingsformer 

• Utvikling av standardiserte digitale løsninger for arbeid med studieportefølje og studieplanprosessen 

• Generelt stadig bedre kopling mellom kvalitetsutvikling og samlet studieporteføljeutvikling 

 

I det følgende beskrives status på arbeidet som er utført gjennom de fire punktene vi har trukket fram i 

vurdering av måloppnåelse. 

 

 

Effektivisering og samordning 

Fra og med studieåret 2019/2020 er bachelorprogrammene i ingeniørfag i alle våre campusbyer samordnet 

og sammenslått. I løpet av 2019 er det foretatt akkrediteringer av tilsvarende samordninger og 

sammenslåinger innenfor helse- og sosialfag-utdanningene (RETHOS) med implementering fra og med 

studieåret 2020/2021. I 2019 er det videre foretatt akkreditering samt samordning og sammenslåing av 

bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved alle våre campusbyer med implementering fra og 

med studieåret 2020/2021. Kvalitetsheving er intensjonen med disse samordningene, og i tillegg til 

samordningen og sammenslåingen av flercampusprogrammene er det også foretatt en rekke øvrige 

samordninger og sammenslåinger innen NTNUs studieportefølje.  

 

Reduksjonen i antall studieprogrammer er ikke et mål i seg selv, men kommer som følge av det 

strategiske arbeidet med studieporteføljen. Når det gjelder antallet studieprogram har NTNU de fire siste 

studieårene totalt sett redusert dette med 49 så langt i avtaleperioden: 2 i studieåret 2017/18, 12 i 

studieåret 2018/19, 17 i studieåret 2019/20 og 18 i studieåret 20/21.  
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En forutsetning for å lykkes med samordning og 

effektivisering er utvikling av gode felles verktøy for 

standardiserte og digitale løsninger, og derfor har en i 

perioden igangsatt prosjekt som støtter arbeidet med 

studieplanprosessen. Dette verktøyet rulles ut og går 

over i drift i 2021.  

 

Samordning av studieporteføljen innebærer også 

sammenslåinger og sammenslåinger innenfor emne-

porteføljen. I avtaleperioden er jobbet med utvikling og 

implementering av NTNUs nye ordninger for felles 

emnestørrelse på 7,5 studiepoeng og de tre 

fellesemnene examen philosophicum (ex. phil.), 

områdeemner og Eksperter i team (EiT). Fellesemnene 

skal blant annet bidra til å knytte en NTNU-identitet til 

studieporteføljen, samt styrke integrasjonen og bygge 

faglige fellesskap på tvers i NTNU. På denne måten 

bidrar også dette til å oppfylle en av intensjonene i 

utviklingsavtalen om å tydeliggjøre NTNUs profil. 

 

 

Politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen 

Et sentralt punkt i utviklingsavtalen var å få på plass en 

politikk for studieporteføljeutviklingen ved NTNU, og 

som kvaliteten i porteføljen skal vurderes opp mot ved utgangen av avtaleperioden. Politikken ble vedtatt 

i juni 2019 og gjelder alle studiepoenggivende studietilbud og gradsgivende studieprogram med bachelor, 

master og ph.d., videreutdanninger og årsstudier. Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen 

vil framover være et verktøy for kvalitetssikring av utvikling av studietilbudene ved NTNU. Et av 

politikkens formål er å fremme kvalitetskultur på områder som er vesentlig for studentens læringsutbytte. 

Følgende fem kvalitetsområder er prioritert: Strategisk betydning, ett universitet i tre byer, læringsmiljø, 

faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Framover vil fakultetenes strategiske planer for 

studieporteføljen struktureres i tråd med disse fem områdene. 

 

Den nye politikken legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av studieporteføljen, og tiltak 

som NTNU vil ha særskilt fokus på i den sammenheng er beskrevet i Utviklingsplan for fremtidens 

studietilbud og livslang læring. Utvalgte fagområder i denne planen er Fremtidens teknologistudier, 

Fremtidens HUMSAM-studier, RETHOS-utdanningene (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfag) 

og lærer- og lektorutdanningene. Arbeidet med de to førstnevnte områdene ble startet i 2019. 

 

 

Studieprogramledelse 

I 2016 innførte vi felles mandat for studieprogramledere ved NTNU, og i 2018 felles mandat for studie-

programråd. Alle våre studieprogram skal være tilknyttet et studieprogramråd, og flere av 

studieprogramrådene dekker flere studieprogram. Etablering av studieprogramråd som dekker flere 

studieprogram bidrar til samordning og effektivisering av studieporteføljen med fokus på kvalitetsheving. 

 

For å styrke studieprogramledelsen har NTNU utviklet et eget studieprogramlederkurs. Etterspørselen har 

vært større enn plassene som har vært til rådighet, og våren 2019 avsluttet fjerde kull NTNUs 

lederutviklings-program for studieprogramledere. Neste kull starter opp høsten 2020. 

 

I tillegg til kursene har prorektor for utdanning i avtaleperioden etablert årlige halvdagssamlinger for alle 

studieprogramledere ved NTNU. Tema på disse samlingene har blant annet vært systematisk 

kvalitetsarbeid, rammer for studieprogramledelse ved NTNU, bruk av entreprenørielle metoder i 

studieprogram og generell erfaringsutveksling mellom studieprogramledere. 

Eksperter i Team (EiT) er et emne som skal inngå i alle 
masterprogram og våre øvrige høyere gradsutdanninger 
cand. med. samt cand. psychol., og innføres suksessivt 
fram til full implementering ved hele NTNU i løpet av 
studieåret 2020-2021. Her møtes studenter fra ulike 
studieområder til felles prosjektarbeid, og det legges like 
mye vekt på samhandlingskompetanse og refleksjon som 
på selve prosjektarbeidet. 
 
Ordningen med ex. phil og områdeemne gjelder alle 
studieprogram som fører til høyere grad eller 
profesjonsgrad. NTNUs ex. phil. består av en felles 
kjernedel som utgjør 2/3 av emnet og en spesifikk 
variantdel på 1/3 i henhold til studieområder; humaniora 
og estetiske fag, samfunnsvitenskap, natur-vitenskap og 
teknologi, medisin og helsefag samt økonomi). 
 
NTNUs områdeemne ble innført første gang i studieåret 
2019/2020 og skal bidra til å styrke integrasjonen og 
bygge faglige fellesskap i et nytt NTNU, forsterke 
studieprogrammenes relevans innen profesjons-, 
arbeids- og samfunnsliv, samt gi nødvendige felles 
perspektiver på studiene ved NTNU.  Områdeemner er 
utviklet innenfor åtte generiske tematikker som 
reflekterer NTNUs verdigrunnlag; etikk, innovasjon og 
entreprenørskap, kunnskap læring og danning, ledelse, 
medborgerskap og politikk, natur, miljø og bærekraft, 
teknologi samt tverrfaglig samhandling. 
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Utdypende informasjon om lærer- og lektorutdanningene 

Lærer- og lektorutdanningene følges nøye. For disse utdanningene er det en positiv trend i 

søkerinteresse/inntakskvalitet som vi vil jobbe for å opprettholde. Vi må styrke gjennomføringen slik at 

andelen studenter som gjennomfører studiene på normert tid øker. Frafallsanalyser viser at vi er på rett 

vei.  

  

 

Gjennomsnittlig karakterpoeng ved opptak, lærer- og lektorutdanningene   

NTNU er opptatt av god rekruttering til lærer- og lektorutdanningene, og gjennomsnittlig karakterpoeng 

ved opptak er derfor valgt ut som en indikator som følges opp.  

Tabellen under viser gjennomsnittskarakter fra videregående skole for studenter som har møtt til studiet. 

Grunnlaget er studentens første registrerte vitnemål fra videregående skole.   

Utdanning/opptaksår:  2016 2017 2018 2019 

4-årig GLU *) 1.-7. trinn  4,32 - - - 

4-årig GLU 5.-10. trinn  4,36 - - - 

5-årig masterprogram GLU 1.-7. trinn  - 4,27 4,44 4,44 

5-årig masterprogram GLU 5.-10. trinn  - 4,47 4,58 4,64 

Int. 5-årig masterprogram i lærerutd 8.-13. trinn (lektor)  4,81 4,84 4,89 4,89 

*) Grunnskolelærerutdanning        Kilde: STAR-Tableau  

 

Tallene viser at NTNU har en god utvikling i inntakskvaliteten målt i gjennomsnittlig karakterpoeng fra 

videregående skole for alle utdanningene fra 2017 til 2018. Det er positivt at utviklingen opprettholdes 

eller forbedres ytterligere i 2019 til tross for nasjonal nedgang i søkning til lærerutdanning. Utviklingen 

for GLU må sees i lys av at noen studieplasser er flyttet fra GLU 5-10 til GLU 1-7. Denne endringen 

forsterkes i 2020.  I to av lektorprogrammene (kroppsøving og idrettsfag, samfunnsfag) var 

gjennomsnittskarakteren for møtte studenter over 5 i 2019.  

 

 

Gjennomføring i lærer- og lektorutdanningene 

Videre har vi vært opptatt av gjennomføring i lærer- og lektorutdanningene. Vi har sett på andel studenter 

som fullfører utdanningen på normert tid. I tillegg har vi valgt å følge utviklingen i andel aktive studenter 

i høstsemesteret andre studieår (tredje semester) særskilt ettersom vi av erfaring vet at en stor del av 

frafallet skjer fra første til andre studieår.  

Utdanning/opptaksår:  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prosentandel fullført på normert tid*):  

4-årig GLU**) 1.-7. trinn  56,4 54,0 54,7 60,7 - - - 

4-årig GLU 5.-10. trinn  58,1 53,5 55,2 57,7 - - - 

5-årig masterprogram GLU 1.-7. trinn  - - - - - - - 

5-årig masterprogram GLU 5.-10. trinn  - - - - - - - 

Int. 5-årig masterprog lærerutd 8.-13. 

trinn (lektor)  

54,3  44,8 45,0 - - - - 

Prosentandel aktive studenter i tredje semester  

4-årig GLU 1.-7. trinn  80,5 78,4 72,3 81,3 73,9 - - 

4-årig GLU 5.-10. trinn  80,6 75,1 69,8 73,9 77,6 - - 

5-årig masterprogram GLU 1.-7. trinn  - - - - - 91,8 87,7 

5-årig masterprogram GLU 5.-10. trinn  - - - - - 88,7 88,8 

Int. 5-årig masterprog lærerutd 8.-13. 

trinn (lektor)  

82,6  78,7 83,6 81,0 81,8 87,0 82,9 

*) Tall fra 9. semester grunnskolelærerutdanning og 11. semester lektorutdanning   Kilde: STAR-Tableau  

**) Grunnskolelærerutdanning  
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For de fireårige grunnskolelærerutdanningene skjer omtrent halvparten av frafallet fra første til andre 

studieår. For lektorprogrammene ser vi at frafallet fra første til andre år er noe mindre, men med litt større 

frafall senere i studiet.   

 

På grunnskolelærerutdanningene er fullføringen på normert tid større for det siste årskullet (opptak 2015) 

enn tidligere. Dette kullet hadde også større andel aktive andre studieår. Frafallet fra første til andre 

studieår er mer enn halvert for de to siste årskullene. Det er en veldig gledelig utvikling som vi forventer 

vil føre til betydelig høyere andel som fullfører studiet. På lektorprogrammene er andel som fullfører på 

normert tid relativt lavt også for det siste årskullet (opptak 2014). Andel aktive studenter andre studieår er 

stabilt for kullene som startet 2012–2018 med unntak av en noe høyere andel for 2017-kullet.    

 

Når det gjelder andel fullførte på normert tid er det enda for tidlig å si noe om utviklingstrekk som følge 

av omlegging til femårig master for grunnskolelærerutdanningene. Vi ser at fullføringsgraden for 4-årig 

GLU øker for 2015-kullet sammenlignet med tidligere kull. Vi vil fortsette arbeidet med å øke denne 

andelen og styrke måloppnåelsen for denne indikatoren.   

 

 

FoU-prosjekter knyttet til universitetsskolene 

I henhold til utviklingsavtalen vurderes måloppnåelse blant annet gjennom å følge med på antall FoU-

prosjekter knyttet til universitetsskolene. En ny 10-årig rammeavtale mellom Trøndelag fylkeskommune, 

Trondheim kommune og NTNU om samarbeid om universitetsskolene ble underskrevet 14. januar 2019. 

Med dette gikk universitetsskolesamarbeidet i Trondheim over fra prosjekt til drift, og dette innebar til en 

viss grad nye styringsstrukturer og nye arbeidsmåter. Høsten 2019 ble det igangsatt en bred prosess på 

skoler og universitet for utvikling av nye FoU-prosjekter i universitetsskolene. Denne prosessen ble 

avsluttet ved årsskiftet og i 2020 vil det settes i gang 12 nye FoU-prosjekter som vil involvere ca. 40 

forskere fra NTNUs lærerutdanninger, samt mange lærere fra alle de tre universitetsskolene. Disse 

prosjektene har fokus både på lærerutdanning og skoleutvikling. Prosjektene er resultat av utlysning av 1 

mill. i såkornmidler finansiert av NTNU. 

 

Mange av første-generasjons lærer- og skoleinitierte FoU-prosjekter i universitetsskolesamarbeidet er 

avsluttet. Flere initiativ startet som lokale læreriniterte utviklingsprosjekter og har utviklet seg til å bli 

forskningsprosjekter. Det er publisert resultater fra prosjektene i fag- og vitenskapelige journaler, og de er 

presentert på lokale, nasjonale og internasjonale arenaer (nettverk, konferanser). Flere av disse 

prosjektene videreføres, og i noen tilfeller utvikles det NFR-søknader. 

 

Tabellen viser antall FoU-prosjekter knyttet til universitetsskolene. I tillegg til dette foregår det en lang 

rekke lærerinitierte utviklingsprosjekter. Det har om lag samme omfang som i fjor, men er ikke tallfestet 

fordi mange av dem har gått inn i nye faser. 

 

Oversikt over antall FoU-prosjekter på ulike nivåer i universitetsskolene i 2019: 

Lokale lærerinitierte utviklingsprosjekter Ikke tallfestet 

Både lokale og skoleovergripende FoU-prosjekter, både lærer- og forskerinitierte 

(inkl.ph.d.-prosjekter) 

19 

Universitetsskolenes involvering i eksternfinansierte FoU-prosjekter (NFR, 

Erasmus+) 

1 

 

Det er nå tre ph.d.er ansatt på NTNU, og to offentlige ph.d. i universitetsskolene. Den første offentlige 

ph.d.en disputerte høsten 2019, og ytterligere tre stipendiater skal etter planen disputere i 2020. Det er 

opprettet nye stillingstyper i samarbeid mellom partene i universitetsskolesamarbeidet. 

 

Det utvikles stadig flere relasjoner og tettere nettverk mellom fagmiljøer på NTNU og 

universitetsskolene. Vi er også opptatt av å utvikle nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer, og det 

er etablert et nasjonalt nettverk for ledere av universitets- og lærerutdanningsskoler etter initiativ fra bl.a. 

NTNU. Arenaen kan bli viktig for utvikling av felles FoU-prosjekter. 
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Oppfølging av prioriterte områder i regjeringens strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen; 

Lærerutdanning 2025  

 

De ulike lærerutdanningsprogrammene på NTNU følger ulike rammeplanlogikker. Nasjonale forskrifter 

om rammeplan for grunnskolelærerutdanning (GLU) legger vekt på at undervisningsfag og fagdidaktikk 

skal være integrert. Grunnskolelærerutdanningene ved NTNU er derfor organisert slik at det innenfor 

samme enhet og ansatt finnes kompetanse som dekker både fagdidaktikk og disiplinfag/undervisningsfag. 

Institutt for lærerutdanning (ILU) besitter dermed både disiplinfaglig og profesjonsfaglig kompetanse. 

Forskrift om rammeplan for de øvrige lærerutdanningene har en annen vektlegging. Fagdidaktikk inngår i 

disse utdanningene i profesjonsfaget sammen med pedagogikk og tilbys av ILU. Disiplinfaget tilbys i 

disse utdanningene av disiplinfagmiljø, mens pedagogikk og fagdidaktikk tilbys av ILU.   

 

• Samarbeid internt på NTNU: Det arbeides kontinuerlig med å styrke det gjensidige samarbeidet 

mellom institutter og fakulteter som er involvert i lærer- og lektorutdanningene, med mål om styrket 

studiekvalitet. Det er gjennomført utredning om studiestrukturen i lektorutdanningene, og det arbeides 

med oppfølging av denne. Målet er en studiestruktur som gir en jevnere arbeidsbelastning gjennom 

studiet, og som fjerner hinder for effektiv utnyttelse av studietid. Det humanistiske fakultet (HF), 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), Fakultet for informasjonsteknologi og 

elektroteknikk (IE) og Fakultet for naturvitenskap (NV) bidrar i lektorutdanningene 8–13. Når det 

gjelder yrkesfag, er det igangsatt utvalgsarbeid om framtidens yrkesfaglærerutdanning på NTNU. 

Utvalget skal både se på behovet for yrkesfaglærere nasjonalt og regionalt, og modeller som kan bidra 

til å styrke yrkesfaglærerutdanningene på NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), SU, IE og NV bidrar i yrkesfaglærerutdanningene. 

Lærerutdanningene (lektor, GLU, PPU og yrkesfag) har i samarbeid utviklet et emne med felles 

innhold og hvor det samarbeides om undervisning på tvers av program. Emnet utgjør Områdeemne for 

de gradsgivende utdanningene som har krav om fellesemner.  Det er samarbeid om fremmed-

språktilbudet i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og GLU 5–10 mellom Institutt for språk og 

litteratur (ISL) og ILU.  

 

Det foregår utredning om muligheten for å tilby masterretning i tegnspråk innenfor 

grunnskolelærerutdanningene i et samarbeid mellom ILU og ISL. 

 

NTNU Kompetanse i skolen (KOMPiS) er et samarbeid om etter- og videreutdanning for lærere 

mellom fem fakulteter og elleve institutter. Totalt består porteføljen av omtrent 50 studietilbud og 

cirka 160 emner, og innen flere av tilbudene samarbeider institutter både innad og på tvers av 

fakulteter. KOMPiS tilbyr studier innen alle fire strategier for videreutdanning for lærere som 

Utdanningsdirektoratet forvalter, i tillegg til studietilbud som er opprettet på eget initiativ.  

 

• Samarbeid mellom lærerutdanning og skoler og skoleeier: Her er samarbeidet med de nevnte 

universitetsskolene sentralt.  Det er en fåskolemodell som fortsetter, men med åpning for å øke antall 

skoler til opp mot seks. I tillegg har vi en lang rekke og økende antall forsknings- og innovasjons-

prosjekter med andre skoler enn universitetsskolene, og gode samarbeidsarenaer med skoleeiere. 

Etableringen av Desentralisert kompetansemodell har bidratt til forsterket organisatorisk samarbeid.  

 

• Sterkere forskningsbasering: Det har vært en betydelig forsterket satsning på utdanningsforskning 

de siste 2-3 årene. Institutt for lærerutdanning har mer enn doblet antall årsverk i 

rekrutteringsstillinger fra 2017 til 2019 (Kilde: DBH) og har i tillegg gitt mange kvalifiseringsstipend 

internt. Forskningen er systematisk organisert i forskningsgrupper. Det har gitt økt kraft i 

forskningsaktiviteten, som også danner et viktig grunnlag for å kunne veilede de mange studentene 

som skal ta mastergrad innenfor lærerutdanning i årene som kommer.   

 

• Generelt kvalitetsarbeid: Det arbeides med å oppdatere alle avtaler med praksisfeltet. Tett og 

forbedret samarbeid med skoler og skoleeiere betraktes som viktig for økt kvalitet i praksisstudiene. 

Det er innført systematisk partnerskapstilnærming for alle lærerutdanninger som ikke er 

samlingsbasert. I universitetsskolesamarbeidet er det igangsatt et innovasjonsprosjekt for økt kvalitet 

på praksisstudiene. Det er etablert felles veilederopplæring for trinn 1-13 som skal bidra til at flest 
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mulig praksislærere har får relevant og god veiledningskompetanse. Eksterne representanter i styrer, 

råd og utvalg skal være kontaktpunkter som bidrar til at våre studieprogrammer er relevante og 

framtidsrettede, og til kompetanseutveksling med skoleverket. Eksterne representanter skal bidra 

aktivt til helhetlig utvikling av studieprogramporteføljen gjennom deltakelse i programevalueringer og 

studieprogramråd. I profesjonsutdanningene arbeides det med utvikling av tverrprofesjonell 

kompetanse, samt styrket samhandling med aktuelle samarbeidspartnere lærerkandidater vil møte i 

arbeidslivet. Det arbeides målrettet med utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i 

personalet.   

 

 

1.2 Forslag til revisjon av målet  
 

I første del av avtaleperioden handlet arbeidet med studieporteføljen i stor grad om å hente ut gevinster 

etter fusjonen. I videreføringen foreslår vi en reformulering av innholdet i dette målet slik at det støtter 

opp om arbeidet med å få en framtidsrettet studieportefølje som samspiller med de store 

samfunnsutfordringene, bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål og ivaretar arbeidslivets og samfunnets 

behov i perioden fra 2025 og fremover.  

 

Det er naturlig å knytte en videreføring av dette utviklingsmålet til arbeidet med prosjektene «Framtidens 

teknologistudier», «Framtidens HUMSAM-studier» og RETHOS-utdanningene. Vurdering av 

måloppnåelse gjøres med utgangspunkt i leveranser fra disse tre tiltakene. Tiltakene som er foreslått er 

nærmere beskrevet i Utviklingsplan for framtidens studietilbud og livslang læring, som ble vedtatt i 2019.  

 

 

2. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for 

pedagogisk merittering 
 

 
Avtaletekst 

NTNU har ambisjon om en markert styrking av undervisningskvaliteten og har satt i verk flere tiltak for å nå dette 

målet, herunder styrking av den pedagogiske kompetansen. For å lykkes med dette vil NTNU arbeide langs to akser: 

NTNU vil styrke den pedagogiske kompetansen generelt, både for studenter som bidrar i undervisningen og ansatte i 

ulike stillingsgrupper. Samtidig vil NTNU utvikle et system for pedagogisk merittering. Dette arbeidet er startet i 

samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, med et langsiktig mål om at dette utvikles til et nasjonalt system. 

 

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall: 

• Utvikle læringsutbyttebeskrivelse for pedagogisk basiskompetanse og utvikle tilbud basert på denne 

læringsutbyttebeskrivelsen 

• Økning i antall læringsassistenter hvert år. 

• Antall ansatte med tildelt status som «merittert underviser» 

• Antall/andel fagmiljø med meritterte undervisere 

 

 

 

2.1 Resultater i opprinnelig avtaleperiode (2017-2019) 
 

Oppsummering av resultater i avtaleperioden: 

• Et nytt tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse er utviklet og pilotert. 

• Læringsassistentopplæring er gjennomført og antall læringsassistener har økt vesentlig. 

• Et system for pedagogisk merittering har vært pilotert og gjennom to utlysningsrunder har vi utnevnt 

21 meritterte undervisere. 

 

I det følgende beskrives status på arbeidet som er utført gjennom de fire punktene vi har trukket fram i 

vurdering av måloppnåelse. 

 



  

 11 av 22 

 

Pedagogisk basiskompetanse  

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har utviklet, pilotert og evaluert et nytt tilbud innen 

utdanningsfaglig basiskompetanse ved NTNU til erstatning for dagens pedagogiske utviklingsprogram for 

universitetslærere (PEDUP). Et arbeidsutvalg har utviklet et nytt tilbud på 200 timer fordelt over ett 

studieår. Tilbudet består av en generell felles basisdel, samt en mulighet til fordypning enten gjennom to 

valgfrie moduler a 20 timer og et stort utviklingsprosjekt, eller gjennom fire valgbare moduler a 20 timer 

og et mindre utviklingsprosjekt. Det er utviklet en læringsutbyttebeskrivelse for det nye tilbudet, denne 

beskrivelsen er basert på nasjonalt rammeverk og retningslinjer, samt erfaringer og innsikt fra pilotens 

første fase.  

 

I 2019 er det to gjennomført en pilot av dette tilbudet i to runder med 59 deltakere som startet på våren og 

57 deltakere som startet på høsten. Som et svar på kravene i de nye nasjonale retningslinjene for ansettelse 

og opprykk er piloten utvidet til å omfatte alle fakulteter ved NTNU. I en evaluering våren 2019 var 

deltakerne svært positive og rapporterte at de opplevde at tilbudet hadde høy relevans (snittscore 3.8 av 5) 

og støttet dem i å utvikle generelle ferdigheter knyttet til undervisning, veiledning, vurdering og læring 

(snittscore 4.1 av 5).  

 

Det legges stor vekt på kontinuerlig involvering av fagmiljøer for å sikre at tilbudet som utvikles er 

relevant og forankret på fakultetsnivå. Et viktig tiltak er utviklingen av nye valgfrie moduler tvers av 

forskjellige støtteenheter og fakulteter. I løpet av høsten ble det tilbudt 11 moduler. For å sikre høy faglig 

kvalitet på modulene er det definert retningslinjer og krav som moduler skal oppfylle. Dette vurderes av 

seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) som har det overordnede faglig ansvaret for tilbudet.  

 

I fremtiden vil modulene også spille en viktig rolle i utvikling av pedagogisk kompetanse utover 

basiskompetansen ettersom ansatte kan ta slike moduler gjennom hele karrieren NTNU har startet 

innledende uformelle dialoger med andre universiteter og høyskoler for å kartlegge og undersøke interesse 

og mulighetene for å utvikle en nasjonal plattform for moduler som kan tas av ansatte på tvers av 

institusjoner og som følger felles retningslinjer og krav. 

 

 

Antall læringsassistenter 

Læringsassistenter er studenter som har fått 20–24 timer pedagogisk opplæring i løpet av det første 

semesteret de bidrar i undervisningsaktivitet. Det er utviklet en læringsassistentopplæring (LAOS) som 

benytter en blanding av campus- og nettbaserte moduler, med ulike typer aktiviteter. Opplæringen blir 

gjennomført av Uniped, med bidrag fra fagmiljøet læringsassistenten jobber for. Læringsassistentene skal 

ikke pålegges selvstendige forelesninger, men har oppgaver relatert til veiledning, gruppeledelse 

(herunder øvinger, kollokvier og seminarer) og evaluering. Tabellen under viser antall deltakere i 

avtaleperioden.  

 

   2017  2018  2019  

   Vår  Høst  Vår  Høst  Vår  Høst  

Antall deltakere på LAOS  209  328  357  504  320  484  

 

Opplæringsprogrammet fungerer godt, fullføringsgraden for opplæringen har vært på 90–95 %. LAOS og 

bruk av læringsassistenter har vært presentert på ulike nasjonale og internasjonale konferanser, og flere 

UH-institusjoner har tatt kontakt for bistand med egne opplæringer. 

 

 

Meritterte undervisere 

I avtaleperioden er meritteringsordningen testet ut i to utlysningsrunder. I desember 2017 ble de 9 første 

meritterte underviserne ved NTNU utnevnt. I 2018 gjennomførte vi andre utlysningsperiode og tildelte 12 

nye ansatte status som merittert underviser. Disse to utlysningsrundene har vært gjennomført som piloter, 

og erfaringene har vært brukt til å videreutvikle meritteringsordningen.  Det gjennomføres nå en 

evaluering av ordningen. Hensikten med evalueringen er å få en helhetlig vurdering og innspill som 



  

 12 av 22 

støtter opp om videreutvikling og institusjonens arbeid med permanent etablering av et 

meritteringssystem.    

Første runde med utlysning var forbeholdt førsteamanuensis og professor, mens det i andre runde ble 

åpnet for at også førstelektorer og dosenter kunne søke om å bli merittert. Vi fikk søkere fra begge 

kategorier, og en førstelektor oppnådde status som merittert underviser. Dette viser at kriteriene som er 

utviklet i vårt meritteringssystem også er egnet til å vurdere søkere fra disse stillingskategoriene. Av de 21 

meritterte underviserne ved NTNUs var 10 førsteamanuensis, 10 professorer og en førstelektor ved 

utnevning. Seks av våre åtte fakulteter har nå meritterte undervisere. Etter andre runde med merittering 

har alle campusbyer fått en merittert underviser. Andel/antall fagmiljø med meritterte undervisere har hatt 

en positiv utvikling i avtaleperioden.  

 

Arbeidet med utvikling av et system for pedagogisk merittering er utført i nært samarbeid med UiT – 

Norges arktiske universitet. Vi har hatt gjensidig representasjon i vurderingskomiteene, slik at vi har 

kunnet nivellere nivået for hva som tilsvarer merittert nivå. Gjennom dette samarbeidet har vi høstet 

erfaringer på tvers av to store institusjoner, som til sammen dekker nesten alle utdanningsområder. Vi 

opplever at det er stor interesse for vår meritteringsordning fra andre utdanningsinstitusjoner, og ønsker å 

dele kunnskap og erfaringer og bidra til at det på sikt kan utvikles en nasjonal ordning.  

 

 

2.2 Forslag til revisjon av målet 

 

Et av målene i strategien er at vi skal prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy 

internasjonal kvalitet, bygget på forskningsbasert kunnskap om læring. Dette krever at NTNU har 

forskningsbaserte opplæringstilbud om utdanningsfaglig kompetanse som er tilgjengelig for hele NTNU, 

det vil si både tilbud for ansatte i ulike stillingsgrupper og tilbud for studenter som skal bidra i 

undervisningen. Dette arbeidet ser vi i sammenheng med et av våre andre mål i strategien som går ut på at 

vi skal etablere et utviklingsprogram for systematisk heving av utdanningsfaglig kompetanse. 

 

I første del av avtaleperioden er det etablert en pilot på et modulbasert tilbud om utdanningsfaglig 

basiskompetanse, og det er gjennomført to runder med utlysning i en pilot på et pedagogisk 

meritteringssystem. Vi foreslår at videreføringen av dette målet rettes inn mot å styrke disse ordningene, 

og støtte opp om arbeidet med å få ordningene permanente og integrert i ordinær drift. Det innebærer at 

pilotene må evalueres, nødvendige endringer må innarbeides og driftsmodeller må besluttes og etableres. I 

tillegg vil vi i videreføringen ha et spesielt fokus på universell utforming av læringsressurser for å gjøre 

fagstoff, pensum og læringsressurser tilgjengelig for alle studenter. Tiltakene som er foreslått er nærmere 

beskrevet i Utviklingsplan for læringsstøtte, som ble etablert i 2019. 
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3. Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for 

fremtidige offentlige utbygginger i Norge 
 

 
Avtaletekst 

Campusutvikling handler ikke først og fremst om å bygge, men om hvordan utviklingen av fysisk infrastruktur legger 

til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til omstillingen som Norge står overfor. NTNU skal 

både utvikle og bruke framtidsrettet kunnskap på egne campus i alle tre byer. Utviklings-målet handler om å få en 

god start på campusutviklingsprosjektet, med rom for en nyskapende planprosess med piloter, eksperimentering og 

følgeforskning. NTNU vil stimulere fagmiljøene til å bruke campusrelaterte problemstillinger som case i 

undervisningen, og ønsker forskning på ulike sider av campusprosjektet. 

 

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranser på fire punkter: 

• Faglig integrasjon: NTNU skal arbeide med campusutvikling samtidig som det gjennomføres en stor fusjon. 

Dette innebærer at relokalisering og tilpasning som følge av fusjon og reorganisering må ses i sammenheng 

med den overordnede masterplanen for campus. NTNUs ambisjon er at campusutvikling skal bidra til raskere 

og bedre gjennomføring av fusjonsprosessen. 

• Antall pilotprosjekter: NTNU er allerede i gang med å teste ut ulike løsninger for infrastruktur tilpasset 

eksempelvis innovativ utdanning og nyskapingsaktiviteter, og vil gjøre forsøk med bærekraftige, produktive 

bygninger. NTNU har som mål å gjennomføre 6 piloter i 3-årsperioden. 

• Antall igangsatte forskningsprosjekter: Kvalitativ vurdering av antall prosjekter, størrelsen på dem og faglig 

spredning. 

• Arbeidsplasskonsepter: NTNU skal levere beskrivelser av arbeidsplasskonsepter for ulike oppgaver og aktører 

på campus som sikrer at NTNU utvikler bygg som har gode arbeidsplasser godt tilpasset aktivitetene som skal 

gjennomføres der, samtidig som arealene er nyskapende, effektive og bærekraftige. 

 

 

 

 

3.1 Resultater i opprinnelig avtaleperiode (2017-2019) 
 

Oppsummering av resultater i avtaleperioden: 

• Samlokaliseringsprosjektet har samlet flere fusjonerte fagmiljøer for å stimulere faglig integrasjon. 

• NTNU har utviklet overordnede arealkonsepter for arbeidsplasser, læringsarealer og knutepunkt, for 

å sikre at NTNU utvikler bygg med gode arealer i alle kategorier, godt tilpasset aktivitetene som skal 

gjennomføres der, samtidig som at arealene er nyskapende, effektive og bærekraftige. Rapporten som 

sammenfatter arealkonseptene og utformingsprinsipper er lagt til grunn som premiss for Statsbyggs 

gjennomføring av prosjektet NTNU Campussamling.  

• Det er gjennomført flere piloter knyttet til arealkonseptene.er. Pilotprosjektene er evaluert, og det vil 

fremover bli gjennomført ytterligere piloter knyttet til arealkonseptene.  

• I avtaleperioden er det etablert et FoU-program med campusutvikling som tematikk, og igangsatt 

flere forskningsprosjekter tilknyttet campusutvikling. 

• Rektor har vedtatt en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i 

Trondheim. Rektors anbefaling om overordnet plassering av faglige klynger er lagt til grunn som 

premiss for Statsbyggs gjennomføring av prosjektet NTNU Campussamling.  

 

 

Faglig integrasjon 

Etter fusjonen har det vært viktig for NTNU å samlokalisere de fagenhetene som naturlig hører sammen, 

og gjennom Samlokaliseringsprosjektet samler vi lærerutdanningen og ingeniør og sivilingeniør. Det har 

også blitt gitt klarsignal for utbyggingen av Elgesetergate 10 og NTNU får dermed samlet helse- og 

sosialfagene sammen med resterende helserelatert utdanning på Øya. Regjeringen har bevilget midler til 

oppstart forprosjekt for NTNU Campussamling i 2020 og vi ser videre på hvordan dette prosjektet kan 

virke inn på ytterligere faglig integrasjon. Fakultetene som har virksomhet i Trondheim, Ålesund og 

Gjøvik har arbeidet systematisk med faglig integrasjon og utvikler digitale samhandlingsmetoder for å 

styrke kontakten mellom fagmiljøene. Infrastrukturen for Skype-møter er kraftig utbygd. 
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Utvalg for faglig lokalisering leverte desember 2018 sin sluttrapport, og etter høring av rapporten i 2019 

vedtok rektor i mars en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i 

Trondheim. NTNU har i samarbeid med Statsbygg jobbet videre med utredning av mulige løsninger i 

2019. Dette vil resultere i et oppdatert basisprosjekt for Campussamling. 

 

Gjennom arbeidet med arealkonsepter i forbindelse med campusutvikling har også faglig integrasjon vært 

en tematikk, ved at økt tverrfaglighet og deling er sentrale perspektiver. Dette vil videreutvikles fram mot 

realisering av prosjektet Campussamling. 

 

 

Antall pilotprosjekter 

NTNU har kommet godt i gang med arbeidet knyttet til piloter og testing av ulike nye utdanningsmetoder, 

hvor arealer spiller en sentral rolle. Det er stor interesse for læringsmiljø som legger til rette for nye 

undervisningsformer, og mange ønsker å bidra i utviklingen og testingen av nye arealer.  

 

NTNU har i 2019 gjennomført flere prosjekter hvor tradisjonelle undervisningsrom har blitt oppgradert til 

studentaktive læringsareal, hvor nye læringsformer, prosjektarbeid og digital læringsstøtte står i fokus.  

 

Enheten NTNU Campusutvikling gjennomfører sammen med Eiendomsavdelingen en pilot knyttet til 

læringsarena for helse- og sosialfag. I piloten ønsker vi å teste hvordan et undervisningskonsept som 

består av en blanding av plenumsundervisning og arbeid i grupper, kan løses innenfor et mindre areal enn 

hva som til nå har vært vanlig å bruke innenfor det aktuelle fagmiljøet. Piloten skal gi NTNU 

erfaringsbaserte fakta som et bidrag til utformingen av campus. 

 

NTNU har også startet opp pilotprosjekt for sanntindsundervisning på tvers av campuser. Prosjektet 

"Interaktive læringsareal i flercampusløsning" skal koble sammen undervisningsrom og 

samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at samhandling-undervisning er 

uavhengig av campus-lokasjon. Prosjektet vil fortsette i 2020 og resultatene vil være nyttige å ha med 

videre i arbeidet med campusutvikling. 

 

I november 2019 ble rapporten «Innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på 

campus» presentert. Rapporten har vært på høring, og etter sluttbehandling vil anbefalingene bli fulgt opp 

i det videre campusutviklingsarbeidet. For å gjøre seg viktige og relevante erfaringer for et fremtidig 

innovasjonssenter, er det planlagt å etablere en campuspilot for studentinnovasjon fra januar 2020. Dette 

vil være en læringsarena for å fremme entreprenørielle ferdigheter hos studentene. 
 

I 2019 ble det gjennomført en kartlegging av sensitiv forskningsinfrastruktur. Arbeidet vil fortsette i 2020, 

hvor det må jobbes videre med konsekvenser for Campussamling. 

 

Vi vil fremover også rette fokus mot å igangsette pilotprosjekter knyttet til arbeidsplass-, knutepunkt-, og 

spesialarealer. Dette vil foregå parallelt og i et iterativt samvirke med videreutvikling av arealkonseptene. 

 

 
Antall igangsatte forskningsprosjekter 

NTNU har flere pågående, avsluttede og planlagte forskningsprosjekter i tilknytning til Campusutvikling. 

Antallet er imidlertid ikke på det nivået som ønskes, og arbeidet ble intensivert i 2019 gjennom å 

koordinere og øke prosjektporteføljen. Prorektor for Forskning har ansvaret for dette.  

 

Det er gjennomført og drives pilotprosjekter omkring moderne læringsarenaer og metoder, og erfaringene 

fra disse blir anvendt i NTNUs campusutvikling. Flere prosjekter er under planlegging. I 2019 ble det 

gjennomført et forprosjekt for å utvikle FoU-programmet «Fremtidens campus», som skal fremskaffe 

kunnskap for, og samle data om, campusutvikling. Programmet startet opp i januar 2020 med utlysning av 

tre stipendiatstillinger og midler til prosjektstøtte. Programmets fase 1 løper i perioden 2020–2023. 
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ZEN FlexLab er i ferd med å bli reist i sørområdet og vil være en viktig brikke i planlegging og utforming 

av nullutslippsbygninger. Det er etablert kontakt mellom ZEN-miljøet og Statsbygg for å utvikle 

samarbeidet om FoU i forbindelse med campusprosjektet. NTNU har spilt inn til Statsbyggs 

innovasjonsstrategi for campusprosjektet, som legger et godt grunnlag for kunnskapsutvikling. 

 

Vi er også knyttet opp mot forskningsprosjekter som omhandler digitale læringsarealer og hvilke 

innflytelse fysiske omgivelser har på motivasjon og læring. Resultatene er nyttig å ha med seg i arbeidet 

videre med arealkonseptene, slik at man sikrer at arealene blir et positivt virkemiddel for NTNUs ansatte 

og studenter, som igjen kan bidra til å nå NTNUs mål om kunnskap for en bedre verden.  

 

Enheten NTNU Campusutvikling innledet i 2018, sammen med Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen, et 

samarbeid med Telenor, hvor vi ser på hvordan den nyeste teknologien kan bidra til smartere bygg som 

drives mer effektivt samtidig som kostnadene reduseres. Arbeidet ble intensivert i 2019 og vi har nå 

sensorteknologi i flere bygg. Resultatene benyttes i videre planlegging av prosjektet Campussamling. 

NTNU Campusutvikling vil også benytte VR-teknologi som et virkemiddel i brukerinvolvering og 

kommunikasjon fremover. 

 

 

Arbeidsplasskonsepter 

NTNU Campusutvikling leverte i juni 2018 rapporten «Arealkonsept for campus NTNU» som også 

omfatter arbeidsplasser. Arealkonseptet beskriver hvilke behov som skal tilfredsstilles ved nybygg og 

ombygging, og en standard for hvordan disse skal løses både funksjonelt og i forhold til arealdisponering. 

Arealkonseptet innebærer delkonsepter for arbeidsplass, læringsarealer og knutepunkt og vektlegger 

sammenhengen mellom arealkategoriene, noe som er helt vesentlig for god funksjonalitet i formålsbygg. 

Miksen av konseptene vil bidra til effektive og bærekraftige bygg samtidig som det skal sørge for god 

brukskvalitet for de ansatte.  

 

 

3.2 Forslag til revisjon av målet 

 

I sum er NTNU i rute med utviklingsmål 3 på dette stadiet i planperioden. NTNU Campusutvikling jobber 

videre med arbeidet knyttet til samlet campus, i tett samarbeid med Statsbygg. OFP-rapporten ble levert i 

slutten av 2018 og rapporten ble godkjent av ekstern kvalitetssikring i mai 2019. Kvalitetssikring viste til 

enkelte punkter NTNU og Statsbygg burde videreutvikle. Dette arbeidet er godt i gang. Det jobbes videre 

med å revidere basisprosjektet som lå til grunn for OFP-rapporten, og målet er at vi har et oppdatert 

basisprosjekt tidlig 2020, slik at prosjektet kan gå over til neste fase som er oppstart forprosjekt. NTNU 

vil jobbe videre med piloter og forskningsprosjekter. 

 

I revisjonen av utviklingsavtalen foreslås det å opprettholde målet, men det er nødvendig å justere 

ingressen og målepunktene ut fra status i arbeidet. Det bør også vurderes å inkludere prioriteringer fra 

Utviklingsplan for miljø, som ferdigstilles våren 2020. 

 

Campusutvikling handler ikke først og fremst om å bygge, men om hvordan utviklingen av fysisk 

infrastruktur legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til omstillingen som 

Norge står overfor. NTNU skal både utvikle og bruke framtidsrettet kunnskap på egne campus i alle tre 

byer. Utviklingsmålet bør handle om å sikre kvalitet i campusutviklingen gjennom innovative og 

fremtidsrettede prosesser, med rom for en nyskapende planprosess med piloter, eksperimentering og 

følgeforskning. NTNU vil stimulere fagmiljøene til å bruke campusrelaterte problemstillinger som case i 

undervisningen, og ønsker forskning på ulike sider av campusutviklingen. 
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4. Vi skal synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger 

og sentre 
 

 
Avtaletekst 

Høy nyskapingsaktivitet er ett av NTNUs særtrekk, og NTNU vil arbeide for å videreutvikle sin posisjon i sektoren og 

bidra til å etablere standarder. NTNU antar det er et uforløst potensial for økt nyskapingsaktivitet, og ønsker økt 

innsikt i hvordan nyskapingsaktiviteten foregår i sentre og klynger, samt bedre forståelse for hvordan egenutviklet 

kunnskap tas i bruk. Gjennom økt innsikt i hvordan en kan måle og dokumentere sammenhengen mellom forskning 

og innovasjon, kan man også utvikle gode belønningssystemer og virkemidler, samt identifisere nye muligheter og 

iverksette nye tiltak for på sikt å øke nyskapingsaktiviteten i hele fagbredden. 

 

Måloppnåelsen vurderes gjennom gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall: 

• NTNU skal etablere et nytt kunnskapsgrunnlag, som også inneholder forslag til tiltak og virkemidler for økt 

nyskapingsaktivitet 

• NTNU skal utvikle et helhetlig indikatorsett for måling og synliggjøring av nyskapingsaktiviteten 

• NTNU skal gjennomføre 2-4 pilotprosjekter for bedre integrasjon av innovasjonskompetanse i ph.d.-

utdanningen 

• Økning i andel avlagte bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne eller som en del av 

forskningsprosjekter ved NTNU (Merk: Denne forutsetter et par nye felter i FS) 

• Forbedrede resultater fra NTNU Technology Transfer (TTO): ideer, patenter, lisenser, bedriftsetableringer etc. 

• Økning i omsetning fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fra andre finansieringskilder enn 

Forskningsrådet og EU 

 

 

 

4.1 Resultater i opprinnelig avtaleperiode (2017-2019) 
 

Oppsummering av resultater i avtaleperioden: 

• Vi har etablert et solid kunnskapsgrunnlag og forslag til helhetlig indikatorsett som bidrar til 

synliggjøring av nyskapingsaktiviteten 

• Det er foretatt en gjennomgang av hele økosystemet for nyskaping og innovasjon ved NTNU  

• Vi har flere pilotprosjekter for innovasjonskompetanse i ph.d.-utdanningene og evaluering er 

iverksatt. 

• Vi har iverksatt nye tiltak, blant annet Iverksetting av Strategisk Program for kunnskapsbasert 

innovasjon (SKI-programmet) med 15 innovasjonsledere 

 

Oppsummeringen viser at vi har valgt å arbeidet bredere enn «klynger og sentre», selv om særlig sentre 

har hatt høy fokus. Summen av disse tiltakene gir tydeligere rammer og fokus, bedre forankring ved 

fakultetene og en gjensidig bedre rolleavklaring for alle ledd i NTNUs økosystem for nyskaping og 

innovasjon. Effekten av arbeidet forventes komme over tid.  

 

I det følgende beskrives status på arbeidet som er utført gjennom de punktene vi har trukket fram i 

vurdering av måloppnåelse. 

 

 

Etablering av kunnskapsgrunnlag 

Rapporten “How universities contribute to innovation: A literature review-based analysis” hadde som 

formål å utrede kunnskapsstatus om universitetenes bidrag til innovasjon i samfunnet generelt og i 

næringslivet og offentlig sektor spesielt. Rapporten er overlevert statsråd Iselin Nybø 25.11.2019 i 

forbindelse med KD og NFDs «Seminar om samarbeid og roller i innovasjon og entreprenørskap mellom 

næringslivet og forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner». 

 

Rapporten viser til sentrale bidrag i den vitenskapelige litteraturen og oppsummerer hovedfunn. Den viser 

at universitetene har en sentral rolle i å omsette forskningsbasert kunnskap til bærekraftige innovasjoner 

og verdiskaping i samfunnet. Dette gjøres gjennom mange ulike kanaler, der de viktigste er 
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forskningssamarbeid med industrien, deltakelse i sentra der næringsliv og offentlig sektor er sentrale 

aktører, studentbasert innovasjon og gjennom utdanningen.  Rapporten viser også at den økende 

kompleksiteten i kunnskapsøkonomien, i innovasjonssystemet og forsknings- og innovasjonspolitikken 

utfordrer universitetenes roller og posisjon.  

 

Det er relativt få forsknings- og innovasjonsvirkemidler som i dag er designet til å fremme 

kunnskapsutvikling mellom universiteter og offentlig sektor. Her viser rapporten at det trengs mer 

eksperimentering, åpenhet og systematisk arbeid både i forvaltningen og i universitetssektoren, og at det 

ligger et potensial i humaniora og samfunnsvitenskapene som ikke utnyttes godt nok. I enkelte tilfeller har 

man erfart at nettopp mangel på bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskap har ført til suboptimale 

løsninger. 

 

 

Helhetlig indikatorsett 

Rapporten «Mot et bredere målesystem for UoH-sektorens bidrag til – Forslag til målesystem basert på 

erfaringer fra NTNU» ble overlevert Kunnskapsdepartementet i mars 2019.  Rapporten er et bidrag i 

diskusjonen om muligheter og begrensninger med hensyn til måling og synliggjøring av bidrag til 

innovasjon. Det er utviklet et forslag til indikatorsett. Arbeidet med implementering av arbeidet er 

igangsatt fra senhøsten 2019, det skal gjøres et utvalg av indikatorer og gjennomføre piloter. Arbeidet sees 

i sammenheng med arbeidet med NTNUs virksomhetsstyringssystem BEVISST. 

 

 

Innovasjonskompetanse i ph.d.-utdanningen 

NTNU har flere pilotprosjekter for innovasjonskompetanse i ph.d.-utdanningene, der tilbakemeldingene er 

gode. Høsten 2019 er det satt i gang et arbeid med en gjennomgang (egenevaluering) av pilotene samtidig 

som det skal gjennomføres en kartlegging av hvordan innovasjonskompetansen er ivaretatt i alle ph.d.-

utdanningene. Basert på dette arbeidet vil det bli utviklet en modell for hvordan en skal få integrert 

innovasjonskompetanse inn i ph.d.-utdanningene. Dette tiltaket inngår i arbeidet med å realisere 

utviklingsmålet om å «innarbeide innovasjonskompetanse i utdanningen av våre kandidater» i NTNUs 

Strategi 2018-2025. 

 

 

Bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne  

NTNU har stort fokus på samarbeid med arbeidslivet gjennom utdanningsløpet. Mye samhandling og 

spesifisering av BSc og MSc oppgaver baserer seg på etablerte kontakter mellom professor og næringsliv 

som også gjerne er knyttet opp til langsiktig prosjektsamarbeid. Tiltak er etablert for å øke denne 

samhandlingen og for at arbeidslivet lett skal komme i kontakt med NTNU og relevant fagmiljø gjennom 

NTNU BRIDGE. Videre er det en sterk fokusering på å involvere studentoppgaver knyttet til større sentra 

og klynger som SFI/SFF/FME-er og ved inngåelse av strategiske samarbeidsavtaler.  Økt fokus på dette 

vil inngå i arbeidet med å nå utviklingsmålene i NTNUs Strategi. 

 

Systemet for å registrere samarbeidet mellom student og ekstern virksomhet eller oppgaver knyttet til 

forskningssentra ble ferdigstilt i april 2019 når det gjelder masteroppgaver. Systemet ble tatt i bruk fra 

høsten 2019 med unntak for HF og SU som tar dette i bruk fra høsten 2020.  

 

 

Resultater fra NTNU Technology Transfer (TTO) 

Det er foretatt en gjennomgang av hele økosystemet for nyskaping og innovasjon ved NTNU i 2017/2018, 

der alle fasene i økosystemet ble evaluert. Målet er å få opp et helhetlig økosystem som dekker alle fasene 

i nyskapings- og innovasjonsaktivitetene og få etablert tydelige rolleavklaringer og rammer for satsingene.  

 

Vinteren 2018 ble det foretatt en gjennomgang av TTO-funksjon og samspillet med NTNUs egne 

fagmiljøer, og våren 2019 ble utredninger av mulige inkubator- og investeringsvirksomhet ved NTNU 

ferdigstilt. Høsten 2019 ble det utarbeidet revisjon av NTNUs IPR politikk som vil bli ferdigstilt våren 

2020 etter høring i fagmiljøene. Iverksetting av Strategisk Program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI-

programmet) med 15 innovasjonsledere og universitetskommuneprosjektet TRD 3.0 med 5 prosjektledere 
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er en styrking av innovasjonssatsingen ved NTNU og samarbeid med arbeidslivet som har medført en 

økning av tilgangen på ideer til TTO, og at det etter hvert utvikle mer modne forretningsideer før de 

sendes over til TTO. Videre er etableringen av NTNUs Innovasjonsstipend og arbeidet med å øke de 

økonomiske rammene for NTNU Discovery, verktøy i arbeidet med å forbedre resultatene fra NTNU 

TTO. Dette arbeidet sees i sammenheng med NTNUs samspill med eksterne aktører og hvilke premisser 

dette gir for utvikling av både eksisterende og nye campusarealer.  

 

Summen av disse tiltakene gir tydeligere rammer og fokus, bedre forankring ved fakultetene og en 

gjensidig bedre rolleavklaring for alle ledd i NTNUs økosystem for nyskaping og innovasjon. Effekten av 

arbeidet vil komme over tid.  

 

 

BOA-omsetning fra andre finansieringskilder enn Forskningsrådet og EU 

Det er inngått flere langsiktige samarbeidsavtaler med eksterne aktører på NTNU-nivå i tillegg til 

samarbeidsavtaler på fakultetsnivå, og flere initiativ er på gang i tillegg til SFI initiativer i samarbeid med 

næringsliv og offentlig sektor. Videre er det gjennomført to utredninger knyttet til arbeidet med å nå 

NTNUs vedtatte ambisjoner for EVU-området. Den ene gruppen har rettet arbeidet mot operasjonalisering 

av NTNUs ambisjoner om økt EVU, hvilke krav det setter til finansiering og hvordan NTNU strukturerer 

seg internt gjennom organisering, styring og støttefunksjoner. Den andre arbeidsgruppen har rettet 

arbeidet spesifikt mot utvikling av nye kurs og programmer innen digitalisering. NTNU deltar i flere 

nasjonale utvalg som arbeider med å klargjøre rammebetingelsene for EVU framover. 

 

Både iverksettingen av Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon og Universitetskommune TRD 

3.0 forventes å gi flere EVU-, oppdragsforskning-, andre FoU-prosjekter og lignende på sikt. NTNUs 

INPART-satsing innen ulike satsingsområder bidrar til å øke finansieringen fra andre kilder enn 

Forskningsrådet og EU. Eksempler her smartbymiljøet har også fått oppnådd finansiering fra FN. 

 

  

4.2 Forslag til revisjon av målet 

 

Høy nyskapingsaktivitet er ett av NTNUs særtrekk. NTNU har som ambisjon om å omsette mer av 

kunnskap og resultater fra forskningsaktiviteten til nye innovative og bærekraftige løsninger til nytte for 

samfunn og arbeidsliv, og dermed videreutvikle rollen til sektoren både nasjonalt og internasjonalt. 

NTNU erfarer at det fortsatt er et stort potensial for økt nyskapingsaktivitet som kan utløses gjennom 

utvikling av et velfungerende økosystem for kommersialisering. Gjennom økt innsikt i hvordan en kan 

måle og dokumentere sammenhengen mellom forskning, utdanning og innovasjon, kan man utvikle gode 

belønningssystemer og virkemidler, og bidra til å etablere funksjonelle standarder for økt verdiskaping fra 

hele bredden i NTNUs fagområder. 

 

I revisjonen av utviklingsavtalen foreslås det å opprettholde målet, men det er nødvendig å justere 

ingressen og målepunktene ut fra status i arbeidet. Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og 

samfunnseffekt ble etablert i 2019, og inneholder allerede godt forankrede prioriteringer som bør løftes inn 

i utviklingsavtalen med KD. 
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5. Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt 

internasjonalt nivå 
 

 
Avtaletekst  

Med fusjonen har NTNU fått en mer sammensatt organisasjon, med ulike forskningstradisjoner og kulturer. NTNU 

har som mål å ha flere fagmiljøer som hevder seg i verdenstoppen og forskning som setter tydelige spor etter seg. I 

utviklingsavtalen fokuserer NTNU på to satsingsområder som henger nøye sammen, nemlig Horisont 2020 og 

vitenskapelig publisering. For å realisere ambisjonene er det helt nødvendig å delta og bidra i internasjonalt 

forskningssamarbeid, Horisont 2020 spesielt. En forutsetning for å lykkes er at NTNU har internasjonalt orienterte 

fagmiljøer og forskere med sterke vitenskapelige CV-er. Derfor vektlegges arbeid med vitenskapelig publisering med 

høy kvalitet og internasjonalt gjennomslag.  

 

Måloppnåelsen vurderes gjennom analyser av nøkkeltall:  

 

Horisont 2020, økning i:  

• Akkumulert omsetning i perioden  

• Antall prosjektsøknader/år  

• Andel prosjektsøknader over terskelverdi  

• Antall ERC-søknader til fase 2  

• Antall ERC-stipender  

• Antall prosjekter fordelt på programmer  

 

 

 

Vitenskapelig publisering, økning i:  

• Andel publiseringspoeng på nivå 2  

• Andel internasjonal sampublisering  

• Andel publikasjoner i de 10 % mest siterte kanaler  

• Andel publikasjoner med åpen tilgang 

 

 

 

 

5.1 Resultater i opprinnelig avtaleperiode (2017-2019) 
 

Oppsummering av resultater i avtaleperioden: 

• Fagmiljøene har iverksatt systematiske tiltak for å styrke forskningskulturen 

• Virkemidlene i Toppforskningsprogrammet, Publiseringspolitikken og Internasjonal handlingsplan 

har styrket forskningskulturen ytterligere 

• Vi har etablert en egen handlingsplan for flere ERC-stipend 

• Vi har en positiv utvikling når det gjelder uttelling i Horisont 2020.  

• Det er en positiv utvikling innenfor publisering. 

 

Helhetlig har vi i avtaleperioden løftet store deler av virksomheten i bredden i forskningsmiljøene, og vi 

arbeider mer systematisk med våre talenter. Gjennom dette forventes på sikt også flere spisser.  

 

Videreutvikling av sterke fagmiljøer og kvalitet i forskning er fundamentet for vår virksomhet og 

avgjørende for å realisere strategien. Prorektor har i løpet av 2019 hatt en dialog med alle fakultetene om 

kvalitet i forskning. Alle fakulteter arbeider strategisk og systematisk for å styrke fagmiljøene. En kultur 

for faggrupper er etablert og det jobbes systematisk og godt med ph.d.-utdanningen. Instituttene har satt i 

gang tiltak for å gi ansatte mer forskningstid, muligheter for kvalifisering til doktorgrad eller opprykk, 

mentorordninger eller lignende. Systematisk arbeid med karriere- og kompetanseutvikling har høyt fokus. 

På sikt forventes arbeidet med studieporteføljen å frigjøre mer tid til forskning for flere av våre ansatte. 

NTNU Toppforskning ble etablert for å støtte opp om målet for å få flere fagmiljøer i verdenstoppen og 

langsiktige kvalitetsfremmende virkemidler har blitt brukt. I tillegg er en rekke tiltak forankret i 

Internasjonal handlingsplan viktige for å realisere målene. 

 

Måloppnåelse for utviklingsmål 5 vurderes gjennom nøkkeltall for H2020 og vitenskapelig publisering. 

Det er viktig å se nøkkeltallene i sammenheng med andre tiltak som NTNU Toppforskning og tiltakene 

ved fakultetene og instituttene. Å heve kvaliteten i forskning er langsiktig arbeid som vil forventes å 

materialisere seg i form av flere publikasjoner og økte BOA-inntekter. Vi ser at vi har økte inntekter fra 

H2020 og vekst i publikasjonspoeng siden fusjonen i 2016. Med alle tiltakene som er satt i verk de siste 

årene, på alle nivåer i organisasjonen, vil vi ha potensiale til å bidra for videre vekst de neste årene. 
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Vitenskapelig publisering 

Fusjonen i 2016 innebar at flere ulike faglige profiler med forskjellige og publiseringstradisjoner skulle 

forenes i det «nye» NTNU. Vi har i perioden arbeidet målrettet med å utvikle gode forskningskulturer, 

men dette er – og må være – et langsiktig arbeid. Et viktig utgangspunkt har vært vår Publiseringspolitikk 

2014-2020, som handler om dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av forskning, den vitenskapelige 

publiseringens betydning for å bygge gode forskerkarrierer, og publisering som ledd i 

internasjonalisering. Institusjonens samlede antall publiseringspoeng har økt med 12 % fra 2016 til 2018, 

og vi håper også på vekst i 2019. Nivå 2-andelen har også økt i perioden, og trenden ser ut til å fortsette i 

2019. Det er en positiv utvikling i internasjonal sampublisering og andel publikasjoner i de 10 % mest 

siterte kanalene i verden. Åpen tilgang til forskning har hatt særlig oppmerksomhet i perioden. Andelen av 

publikasjoner som publiseres åpent (grønn og gull OA) vokser jevnt, og vil i 2019 trolig komme over 80 

%. Med hensyn til egenarkivering (grønn OA) er NTNU best i landet. 

 

Ser vi på produktivitet målt som publiseringspoeng delt på UFF-årsverk, ligger NTNU fortsatt under 

snittet for norske universiteter og statlige vitenskapelige høyskoler. NTNUs profil etter fusjonen er én 

forklaring blant flere. Vi slår oss ikke til ro med situasjonen og har klare mål om å forbedre den 

gjennomsnittlige produktiviteten. Et viktig tiltak er å utvikle gode kulturer for forskningskvalitet, noe vi 

har satt særskilt trykk på i 2019-2020. En dialogrunde med alle fakulteter høsten 2019 viser at de arbeider 

godt med kultur for forskningskvalitet og har satt inn flere tiltak for å styrke forskningssvake miljøer, 

blant annet gjennom kompetanseutvikling og nyrekruttering. Vi forventer at dette vil gi gode resultater på 

sikt, og følger det opp videre fremover. 

 

 

Nøkkeltall vitenskapelig publisering 

 

        
 

          
 

 

Horisont 2020 

Vi har en positiv utvikling nå det gjelder inntekter fra Horisont 2020 (H2020). I løpet av første halvdel 

2020 ligger vi godt an til å nå målet om 1 milliard kroner fra programmet. Antall søknader til H2020 

øker jevnt hvert år, i 2019 med 45 i forhold til 2018. I 2019 deltok NTNUs fagmiljø i nærmere 400 

søknader. Akkumulert omsetning for hele H2020-perioden er på € 98 973 556 og antall prosjekter NTNU 

deltar i er 183 per januar 2020. Økningen reflekterer at størrelsen på utlyste midler fra H2020 har økt 
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hvert år gjennom programperioden, samtidig som andelen av søknader NTNU deltar i som evalueres over 

terskelverdien er økende. Det tyder på at kvaliteten på søknadene og de konsortiene vi deltar i stadig blir 

bedre.  

 

NTNUs deltakelsesprofil i H2020 viser at NTNUs fagmiljø søker til og er relevante for alle de tre 

pilarene. Det vurderes som en god og riktig profil for NTNU. Samarbeid i tverrsektorielle og 

tverrfaglige konsortier som adresserer samfunnsutfordringer vektlegges, samtidig som deltakelse i 

programmene under pilaren for fremragende forskning svært viktig.  

  

Antall søknader til European Research Council (ERC) er økende. Det gjelder alle de tre individuelle 

formene for grants; ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant og ERC Advanced Grant. I 2018 sendte 

NTNU 27 ERC søknader, i 2019 36. Flere søkere til ERC Starting og ERC Consolidator grant går videre 

til stage 2 enn tidligere, i de to siste søknadsrunder gikk fire ERC Starting grants søkere og fem ERC 

Consolidator grant søkere til stage 2. 3 ERC Consolidator søkere fikk grant og ytterligere to fikk 

karakteren A uten å få grant. Tilsvarende er ikke tilfellet for ERC Advanced grant; ingen av de syv ERC 

Advanced grant søkerne i siste søknadsrunde gikk videre til stage 2. Det arbeides systematisk med å følge 

opp NTNUs Handlingsplan for ERC 2019 – 2021 og i 2019 satte fakultetene opp egne ERC 

handlingsplaner.  

 

 

Nøkkeltall H2020 (andel ERC til fase 2): 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omsetning (akkumulert)      € 97 066 442* 

Antall prosjektsøknader/år 166 211 217 287 351 387 

Andel prosjektsøknader over 

terskelverdi 

50% 60% 64% 62% 71% 74%^ 

Antall ERC-søknader til fase 2 

(akkumulert) 

     25 

Antall ERC-stipender (akkumulert)      6 
* Akkumulert inkl. KIC i 2019: € 3 240 319, resten av H2020: € 93 826 124 

^ Tentative tall, bare ca 25% av søknadene inkludert 

 

 

Antall prosjekter fordelt på programmer: 
 

Akronym 

(NFR) 

Antall 

prosjekter 

Program Pilar 

ERC  6 Europeiske forskningsrådet (ERC) Pilar 1 

FET  8 Fremtidsteknologier (FET) Pilar 1 

INFRA  17 Forskningsinfrastruktur Pilar 1 

MSCA  49 Marie Sklodowska-Curie actions Pilar 1 

ENERGY  22 Sikker, ren og effektiv energi Pilar 2 

ENV  13 Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer Pilar 2 

FOOD  7 Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk, 

ferkvannsrelatert forskning og bioøkonomi 

Pilar 2 

HEALTH  12 Helse og demografisk endring  Pilar 2 

SECURITY  6 Sikre samfunn Pilar 2 

SOCIETY  4 Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn Pilar 2 

TPT  5 Smarte, grønne og integrerte transportløsninger Pilar 2 

LEIT-

ADVMANU, 

NMP og 

ADVMAT 

11 LEIT Nanoteknologi, avanserte materialer, og avansert prosess- og 

produksjonsteknologi 

Pilar 3 

LEIT-

BIOTECH 

1 LEIT Bioteknologi Pilar 3 

LEIT-ICT 12 LEIT IKT Pilar 3 

LEIT-SPACE 1 LEIT Romprogrammet Pilar 3 

CAREER  1 Fremme formell og uformell utdanning, karriere Andre programmer 
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GOV  4 Styring for fremme av ansvarlig forskning og innovasjon Andre programmer 

KNOWLEDGE  1 Knowledge Andre programmer 

Widespread  2 Science Andre programmer 

 

 

 

5.2 Forslag til revisjon av målet 
 

I revisjonen av utviklingsavtalen foreslås det å opprettholde målet, men det er nødvendig å justere 

ingressen og målepunktene ut fra status i arbeidet og for å inkludere bærekraft og omstilling. For å utvikle 

kvaliteten i forskningen må vi bygge i både bredde og spiss. Derfor ønsker vi å følge utviklingen i ekstern 

portefølje fra NFR sine programmer og virkemidler, i tillegg til H2020/HEuropa. Revisjon av 

måloppnåelse gjøres ved å ta inn indikatorer fra NFR sine programmer og virkemidler sammen med 

H2020/HEuropa. 
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N O T A T 

 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

 

Om: Styrets beretning for 2019, rapportering til Kunnskapsdepartementet 

 

 

Tilråding: 

 

1. Styret vedtar skisse til innhold i styrets beretning for 2019.  

2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i styrets beretning og årsrapporten 

for 2019, og at endelig forslag legges frem for styret i mars  

_________________________________________________________________________________ 

 

Formål med saken 

Formålet med saken er å ha en innledende drøfting med styret om innholdet i styrets beretning. 

Beretningen skal inngå som et eget kapittel i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. 

 

Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, jf. 

Universitets- og høyskoleloven §9-2 femte ledd. Selve årsrapporten med årsregnskapet blir lagt frem 

for styret til behandling i mars. 

 
Fra KDs bestilling: 

 

«Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde: 

• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2019   

• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på 

oppnådde resultater   

• overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2020   

 

Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.» 

 

En del årsresultater som skal inngå i årsrapporteringen blir ikke kjent før i andre halvdel av februar, 

så det må påregnes at den fremlagte skissen må justeres noe fram mot vedtak i mars. 
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Styrets beretning 
 
I 2019 gjennomførte styret 8 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter, behandlet 
55 saker og fikk 31 orienteringer. Styrets sammensetning fremgår av oversikten til 
høyre. 
 
Styret behandlet flere ansettelsessaker i 2019, hvorav den viktigste var å ansette ny 
rektor da Gunnar Bovim valgte å fratre sin stilling sommeren 2019. Anne Borg ble 
konstituert som rektor fra august 2019 og ble senere ansatt i et åremål som går frem 
til 1. august 2025. Anne Borg tiltrådte rektorstillingen umiddelbart etter styrevedtak 
i desember. Borg er er NTNUs første kvinnelige rektor. 
 
For 2019 vedtok styret en årsplan med fem hovedoverskrifter. Som en integrert del 
av årsplanen har organisasjonen også arbeidet med målene i utviklingsavtalen med 
Kunnskapsdepartementet. Overordnet sett er styret er fornøyd med samlet 
måloppnåelse i 2019. Årsrapporten viser at vi har nådd mange av målene vi satte oss 
for året, eller har gjort vesentlige fremskritt sammenlignet med fjoråret.  
 
Videre vil styret trekke fram viktige resultater og aktiviteter fra året som gikk, men 
ser det også som naturlig med et litt lenger tilbakeskuende perspektiv, siden 
opprinnelig plan var sluttrapportering for den 3-årige utviklingsavtalen etter 2019. 
Utviklingsavtalen ble inngått rett etter fusjonen, og felles for alle målene er at de har 
vært viktige for å realisere fusjonsgevinster. Det er derfor gledelig kunne registrere 
positiv utvikling på avtalens områder. Styret ønsker å benytte anledningen til å gi 
honnør til både medarbeidere, ledere og tillitsvalgte for godt utført arbeid. 
 
 
GJENNOMFØRING AV ÅRSPLANEN FOR 2019 
 
1. Sterke fagmiljø 
Videreutvikling av sterke fagmiljøer er fundamentet for NTNUs virksomhet og helt 
avgjørende for å realisere strategien. Siden fusjonen har organisasjonen, fra alle 
nivåer, arbeidet systematisk med styrking av fagmiljøene innen utdanning, forskning 
og nyskaping. Gjennom arbeidet med utviklingsavtalen er den pedagogiske 
kompetansen løftet og synliggjort gjennom et nytt meritteringssystem og et 
forbedret tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse. Sudieprogramledernes 
rolle og kompetanse er styrket. Nyskapingsfeltet har fått en tydeligere posisjon 
gjennom å etablere prodekanstillinger for nyskaping ved alle fakultet og 
innovasjonsutvalg, samt videreutvikling av økosystem for innovasjon og 
kommersialisering. Det er ansatt innovasjonsledere i fagmiljøer og midler for 
ideutvikling og pilotering er styrket gjennom NTNU Discovery.  Det har vært 
prioritert en betydelig vekst i rekrutteringsstillinger og fakultetene har arbeidet godt 
med kvalitet i ph.d.-utdanningen. For å få til en faglig utvikling har det vært jobbet 
med bevisstgjøring omkring forskningskultur, publisering og betydningen av 
internasjonalisering. Gjennom Toppforskningsprogrammets virkemidler er arbeidet med utvikling av talenter og 
spissmiljøer forsterket. Muligheter for karriereutvikling er et avgjørende element for å styrke fagmiljøene, og EU-
kommisjonens tildeling av «HR Excellence Award» i 2019 er en anerkjennelse av NTNUs strategiske tiltak for å 
skape gode arbeidsvilkår og karrieremuligheter for vitenskapelig ansatte.  
 
Styrking av fagmiljøene gjennom faglig integrasjon har vært helt sentralt for å hente ut gevinster av fusjonen. Det 
er særlig tre områder som har bidratt til faglig integrasjon; et betydelig arbeid med studieporteføljen, 
samlokalisering og forbedring av digital infrastruktur for samhandling og tverrcampus-undervisning. 
 
Resultatene av arbeidet innebærer at NTNU gjennom de siste tre årene har løftet store deler av virksomheten i 
bredden, noe som er avgjørende for å få enda flere spissmiljøer på sikt. Så langt er resultatene stabilt gode, med 
positive tendenser i retning av flere publikasjoner, flere og bedre søknader til EU og vekst innen bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet. Innen nyskapingsfeltet sere vi nå resultater fra tidligere inngåtte samarbeidsavtaler i 

Medlemmer i styret i 2019: 
 
Eksterne representanter: 
 

• Styreleder Svein Richard 
Brandtzæg 

• Nina Refseth 

• Nils Kristian Nakstad 

• Maria Strømme 
 
Interne representanter: 
  
Representanter for de 
vitenskapelige ansatte: 

• Kristin Melum Eide 

• Tim Torvatn 

• Aksel Tjora 
 
Representanter for studentene: 

• Per Kristian Røkkum Berget  

• Karoline Abildsnes 
 
Representant for midlertidig 
vitenskapelige ansatte: 

• Ewa Morsund 
  
Representant for de teknisk-
administrativt ansatte: 

• Kjersti Møller 
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form av økt BOA-aktivitet. Videre er det en god økning på prosjekter for innovasjon i offentlige sektor, finansiert 
både via Forskningsrådet og helfinansiert av offentlige partnere gjennom blant annet universitetskommune-
samarbeid. Innen utdanning er det foreløpig for tidlig å se resultatene, men et løft i den faglige bredden forventes 
å gi effekter også på disse feltene. (Merk: vi avventer tallgrunnlag fra DBH som grunnlag for disse konklusjonene.) 
 
Sterke fagmiljøer krever også gode arbeidsmiljø. NTNU har vært gjennom krevende år med omstilling og 
omorganisering etter fusjonen. Det er derfor gledelig at arbeidsmiljøundersøkelsen i 2019 viser en forbedring 
siden 2017 for NTNU samlet. Det tyder på at ledere og ansatte har jobbet målrettet for å få den nye 
organisasjonen til å virke. Samtidig ser vi at det er forskjeller innenfor NTNU, og dette arbeider vi systematisk for å 
følge opp. Samlokaliseringsprosessene har vært krevende, men mange fagmiljøer opplever at det har gitt et 
positivt løft. Styret har også fulgt opp Departementets oppfordring om å intensivere innsatsen for å få ned 
midlertidighet ved NTNU, og tallene viser at vi er i ferd med å lykkes med dette og at det går i riktig retning. 
 
Det siste året har Styret spesielt fulgt arbeidet med å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø ved ett av 
instituttene. Erfaringene fra slike krevende og langvarige prosesser understreker viktigheten av å jobbe 
forebyggende med det psykososiale arbeidsmiljøet.   
 
 
2. Styrket tverrfaglighet og samspill 
Styret er opptatt av at NTNUs fagmiljøene i økt grad må ta i bruk sin kunnskap i samspill med samarbeidspartnere 
og samfunnet for øvrig, og at det tverrfaglige samarbeidet internt må forbedres. 
 
I 2019 behandlet styret en rekke saker om innovasjon, blant annet som leveranser til KD i forbindelse med 
utviklingsavtalen. Det er styrets oppfatning at nyskapingsfeltet gjennom avtaleperioden har gjennomgått et skifte, 
fra være et noe fragmentert område preget av ulike tiltak, til å bli en strukturert del av hele virksomheten, der 
organisasjonen som helhet i større grad er bevisst feltets betydning for realiseringen av samfunnsoppdraget. 
 
Styret vektlegger betydningen av internasjonalisering, og 2019 var definert som internasjonaliseringens år. 
Internasjonalisering var blant annet tema for NTNUs årlige ledersamling på Oppdal og rektors dialogmøter med 
fakultetene. Høsten 2019 samlet NTNU, sammen med Sintef, mer enn 100 toppledere fra norsk næringsliv og 
forvaltning i Brussel sammen med representanter fra EU-kommisjonen for å mobilisere og påvirke Horisont 
Europa. Et samlet innspill om innretningen av Horisont Europa fra de norske aktøren ble utviklet. 
 
Vitenskapsfestivalen «The Big Challenge» var NTNUs store satsing på allmenformidling i 2019. Programmet 
omfattet populærvitenskapelige foredrag, utstillinger og konserter. Festivaler er ressurskrevende, og det må gjøres 
en helhetlig vurdering av hvilke kanaler det skal satses på framover i lys av NTNUs målsettinger.  
 
 
3. Framtidens studietilbud og livslang læring 
Saker om utvikling av NTNUs studieportefølje er jevnlig på styrets bord, også som en del av utviklingsavtalen med 
KD. På styrets seminar i august ble NTNUs høringsinnspill om arbeidsrelevans i utdanning diskutert grundig. 
Arbeidet med utvikling av et framtidsrettet studietilbud og tilrettelegging for livslang læring har hatt stor 
betydning for faglig integrasjon, er viktig både for vår posisjon i sektoren og for styrking av handlingsrommet. 
Arbeidet med studieporteføljen har de siste årene vært omfattende. Styret er svært tilfreds med at studentene nå 
får et bedre og tydeligere studietilbud med høyere arbeidsrelevans, samt mer innovative og studentaktive lærings- 
og vurderingsformer. Kombinert med styrket pedagogisk kompetanse hos våre ansatte forventer vi at dette vil 
bidra til å opprettholde gode søkertall og på sikt også bedre gjennomstrømmingen og redusere frafallet i studiene. 
  
 
4. 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. Campusutvikling har stått hyppig på 
styrets dagsorden, og viktige milepæler i planleggingsarbeidet ble nådd i 2019. Styret gleder seg over at 
regjeringen nå har gitt de nødvendige bevilgninger for videre arbeid og at arbeidet går over i en ny fase. Styret 
mener organisasjonens solide planleggingsarbeid med blant annet utredninger, høringer, piloter og følgeforskning 
danner et svært godt grunnlag for videre arbeid. 
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5. Effektive og moderne støttefunksjoner 
Fagmiljøene har behov for effektive og moderne teknisk-administrative tjenester, med riktig kvalitet tilpasset sine 
behov. Arbeidet med digitalisering og prosessforbedring har fortsatt i 2019. En rekke nye løsninger har blitt 
implementert i 2019 som støtter opp om utdanning, forskning og administrasjon. Nye løsninger bidrar til bedre 
kvalitet, effektivitet og samhandling. Det må arbeides videre med å finne gode modeller for kostnadsdekning og 
gevinstrealisering. Styret merker seg at NTNU bidrar vesentlig til utvikling av nye sektorløsninger gjennom Unit. 
Dette er viktige investeringer for framtiden.   
 
 
RESSURSBRUK OG INTERNKONTROLL I 2019 
NTNU hadde en vekst i ressursgrunnlaget i 2019. En vekst både i bevilgningen fra departementet, samt økt 
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet bidro også til en vekst i antall ansatte på 2,7% til cirka 7.600 årsverk. Styret 
registrerer allikevel at den akkumulerte effekten av Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE) i 
bevilgningen begynner å merkes godt i organisasjonen, og at det er en fare for at det går utover 
primærvirkomsheten.   
 
(Merk: vi avventer tallgrunnlag fra årsregnskapet og DBH som grunnlag for disse konklusjonene.) 
 
Etter anbefaling fra NTNUs internrevisjon i 2019, har NTNU etablert et sentralt varslingsmottak som innfrir nye 

lovkrav gjeldende fra 2020 mht. hvem som kan varsle og hva som anses som «kritikkverdige forhold». Forsvarlig 

håndtering av seksuell trakassering har stått i fokus. Det pågår også arbeidet med å etablere et helhetlig 

rammeverk for informasjonssikkerhet, internkontroll og risikostyring.  

 

For øvrig får styret jevnlig oppdatering om gjennomføring av planer og budsjetter gjennom tertialvise 
virksomhetsrapporter og årsrapporten. Styret mener NTNU har tilfredsstillende styring og kontroll, og forvalter 
ressursene forsvarlig og effektivt. 
 
 
PRIORITERINGER 2020 
En organisasjon som NTNU krever kontinuitet i arbeidet med å realisere strategiene. Styret har derfor vedtatt en 
årsplan for 2020 som holder fast ved de fem hovedområdene fra 2019 også i 2020. Vi har startet på store 
oppgaver, ansatte og ledere har nedlagt en betydelig innsats og organisasjonen er i god driv. Mye pågående 
utviklingsarbeid må fortsette inn i 2020 og det er nødvendig å fortsette arbeidet med full kraft med å hente ut 
gevinstene av fusjonen, og å utvikle en campus for fremtiden.  
 

Etter mottak av tildelingsbrevet for 2020 har styret også iverksatt arbeid med revisjon av utviklingsavtalen med 
Kunnskapsdepartementet. Alle de fem målene ønskes videreført, men oppdatert og justert, under 
hovedoverskriften «Bærekraft og utvikling». 
 
 
 
 
 
Trondheim, 12. mars 2020. 
 
(Styrets signaturer) 
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20.01.2020   

 

Saksansvarlig:   Ida Munkeby 

Saksbehandler: Arve Skjærvø 

 

 

 

N O T A T 

 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Ansettelse av prorektor for utdanning - Utlysningstekst og oppnevning av 

innstillingsutvalg 

 

 

 

Tilråding: 

 

1. Stillingen som prorektor for utdanning kunngjøres i tråd med vedlagte utlysningstekst 

med de føringer styret har gitt. 

 

2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg: 

 

• én representant fra styret 

• rektor 

• to representanter for arbeidstakerorganisasjonene 

• én representant for studentene 

 

3. Rektor gis i oppgave å sluttføre arbeidet med utlysningsteksten og oppnevning av 

innstillingsutvalget. 
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1. Bakgrunn 

Som følge av at Anne Borg har tiltrådt stillingen som rektor, har hennes tidligere stilling som 

prorektor for utdanning blitt ledig. Denne stillingen må nå fylles, og denne saken redegjør for 

regelverket rundt ansettelse i en prorektorstilling, samt viser tentativ tidsplan. Styret skal også 

fatte beslutning om utlysningstekst. 

 

Styret behandlet i styremøtet 15. januar sak om hvorvidt NTNU skal søke om at prorektor for 

utdanning ansettes for 5 år, i stedet for 4, som er hovedregelen. Søknaden om avvikende 

åremålsperiode ble oversendt Kunnskapsdepartementet 16. januar. Stillingen kan ikke lyses ut 

før det har kommet svar fra på søknaden. 

 

2. Innstillende myndighet og ansettelsesmyndighet 

Styret har ansettelsesmyndighet ved ansettelse av prorektorstillinger, i henhold til uhl § 11-1 

(1) og fatter vedtak om utlysningstekst. 

 

Ifølge uhl § 11-1 (3) skal ansettelse i denne stillingen skje på grunnlag av innstilling fra et 

innstillingsutvalg. Styret selv skal fastsette sammensetning av innstillingsutvalget og gi 

nærmere regler om innstilling. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis 

ikke styret enstemmig bestemmer noe annet.  

 

Det foreslås at styret oppnevner følgende innstillingsutvalg for prorektorstillingen: 

• én representant fra styret: xx (navn) 

• rektor 

• to representanter for arbeidstakerorganisasjonene 

• én representant for studentene 

 

3. Utlysningstekst 

Det har i de foregående ansettelsesprosessene blitt gjort et grundig forarbeid rundt 

utlysningstekstene. I det vedlagte forslaget til utlysningstekst er det derfor gjort kun små 

justeringer.  

 

Formelle elementer og substansielle føringer fra styret må innarbeides i utlysningsteksten. Det 

foreslås at rektor gis fullmakt til å gjøre de endelige justeringene før kunngjøring finner sted, 

basert på styrets føringer. 

 

4. Ekstern bistand i rekrutteringsprosessen 

Det har tidligere blitt benyttet ekstern konsulent for å bistå i rekrutteringsprosessen. Det 

legges ikke opp til bistand til search-virksomhet i denne ansettelsessaken, men det vil bli 

innhentet bistand fra rekrutteringsfirma for å sikre styrket legitimitet til prosessen, da det 

antas at det vil være en del interne søkere til stillingen. 

 

5. Tidsplan 

 

Forslag til tentativ tidsplan fremgår av vedlegg 2. Det legges opp til at styret får selve 

ansettelsessaken i styremøtet 18. juni 2020. 

 

6. Vedlegg 

1. Utlysningstekst prorektor for utdanning 

2. Tentativ tidsplan 

3. Søknad til Kunnskapsdepartementet om avvikende åremålsperiode. 



 

 

NTNU – kunnskap for en bedre verden 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og 

løsninger som kan forandre hverdagen.  

Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 8 000 ansatte fra mer enn 

90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-

naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig 

samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og 

miljø.  

Prorektor for utdanning 

Om stillingen 

Vi søker en engasjert prorektor for utdanning som skal lede det overordnede systematiske 

arbeidet for å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger og 

løpende kvalitetsarbeid.  

Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018–2025 Kunnskap for en bedre verden som har 

som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og 

pedagogisk.  

Du har ansvar for bachelor- og masterutdanninger samt videreutdanning. Studentmedvirkning 

og kontakt med samfunns- og arbeidsliv spiller en viktig rolle i det kollektive arbeidet for å 

utvikle kvaliteten i vårt studietilbud. 

Du leder utvalg og matriser innenfor ditt ansvarsområde og har en egen stab og overordnet 

ledelse for tre avdelinger: Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon 

| Avdeling for studenttjenester i tillegg til Universitetsbiblioteket.   

Prorektor rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors lederteam.  

Arbeidssted er Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes, blant annet til våre campuser i 

Gjøvik og Ålesund.  

 Arbeidsoppgaver 

 

• Lede utvikling og implementering av institusjonens overordnede strategi og være en 

drivkraft for relevant utdanning med høy kvalitet, faglig og pedagogisk 

• Delta i institusjonens strategiske arbeid  

• Utvikle virksomheten til å bli internasjonalt fremragende innen forskningsbasert 

utdanning 

• Påse at det utøves god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i utdanningene basert på 

internasjonale standarder  

• Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester innenfor utdanningsområdet, og 

at disse utvikles i samspill med studenter, vitenskapelig og administrativ ansatte og 

eksterne samarbeidspartnere 

https://www.ntnu.no/ntnus-strategi
https://www.ntnu.no/adm/uk
https://www.ntnu.no/adm/sa
https://www.ntnu.no/adm/st


 

 

• Representere og posisjonere institusjonen nasjonalt og internasjonalt, og fremme 

internt og eksternt samarbeid  

• Bidra til formidling av NTNUs forskning og faglige virksomhet innen 

utdanningsområdet 

• Utvikle tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt 

• Initiere og lede medvirkningsprosesser  

• Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier 

• Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt 

arbeidsmiljø 

Kvalifikasjonskrav 

 

• Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av NTNUs fagområder 

• Kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner 

• Har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og 

dialog 

• Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et 

institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv 

• God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser 

• Bidrar til utvikling av administrative og tekniske tjenester tilpasset ansvarsområdet 

• Evner å være en synlig aktør på NTNUs vegne i den offentlige debatten 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestilling- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved 

rekruttering av ledere. 

Personlige egenskaper 

• Besitter gode kommunikative ferdigheter, samt evne til å skape tillit og nettverk 

• Relasjonsbyggende og samlende 

• Beslutningsdyktig og tydelig med evne til å se sammenhenger 

Vi tilbyr 

• Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø 

• Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger 

• Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

• Ansattgoder og fordeler 

Lønn og vilkår 

Prorektor ansettes på åremål for 5 år med varighet tom. 31.07.2025.  Ønsket tiltredelse er 

1.8.2020. 

Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som prorektor.  



 

 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer 

eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke 

uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan 

opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført 

på søkerlisten. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Anne Borg, tlf. xxxxxx/ epost: 

anne.borg@ntnu.no,  organisasjonsdirektør Ida Munkeby, tlf. 41431508/ epost: 

ida.munkeby@ntnu.no. Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner (rammeavtaleleverandør) 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som 

inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden 

merkes med referansenummer: NTNU nr. 04/20.  

Søknadsfrist: 15.03.2020 

 

 

 

mailto:anne.borg@ntnu.no
mailto:ida.munkeby@ntnu.no


 

 

Tentativ tidsplan – rekrutteringsprosess, Prorektor for utdanning vår 2020  

Januar 2020 Februar Mars April Mai Juni 
15.1.2020 styrebehandling 

- forlengelse av 

åremålsperiode 

 

16.1.2020 – oversendelse 

av søknad til KD 

 

  

Annonseringsplan 

 

 

Søknadsfrist 15. mars 

 

Uke 15 påske 

 

Uke 16 

Førstegangsintervju 

 

 

uke 19/20 Andreintervju  

 

 

18.6. Styrebehandling  

 

19.6. Sende tilbud til kandidat 

 

 

Utlysningstekst,  

 

20.1.Sesam  

20.1. Likestillingsombud  

 

28.1. Rektoratmøte  

 

13.2. Styremøte: 

 

*Styrebehandle 

utlysningstekst 

 

 

Uke 12  

Utvelgelsesmøte 

Reservere tid - 2 ½ time 

 

Hvem er aktuelle for 

intervju? 

 

 

Ukene 17 og 18 

 

Oppstart testing av 

aktuelle kandidater 

med dybdesamtaler 

 

Uke 21 og 22  

 

Ferdigstille innstilling 

 

Klargjøre styresak  

 

28.1. Ferdigstille 

styrenotat, utlysningstekst 

og tidsplan  

 

Reservere tid for prosessen  

17.2. 

Er svar fra KD 

mottatt? 

 

Oppstart annonsering 

4 ukers søknadsfrist 

ukene 13 og 14, evt. 16 

(tilsammen reservering 

av 2 ½ dag) 

 

Førstegangsintervju   

 

Referansesjekk av 

aktuelle kandidater 

  

 

Ekstern rekrutteringsstøtte 

(Rammeavtaleleverandør) 

 

 

Oppnevne 

innstillingsutvalg 

  

 Uke 18, 19 eller 20 

Til sammen 1 ½ dag 

Andreintervju 

  

 

  

 



Fra: Arve Skjærvø 

Sendt: torsdag 16. januar 2020 07:36 

Til: postmottak@kd.dep.no 

Kopi: Anne Borg; Ida Munkeby; Arne Kr. Hestnes 

Emne: SØKNAD OM ENDRET ÅREMÅLSPERIODE – ANSETTELSE AV PROREKTOR FOR 

UTDANNING VED  

NTNU 

Signert av: arve.skjarvo@ntnu.no 

 

Til den det måtte vedkommende, 

 

SØKNAD OM ENDRET ÅREMÅLSPERIODE – ANSETTELSE AV PROREKTOR FOR UTDANNING 

VED NTNU 

  

Bakgrunn for søknaden 

NTNU har ansatt ny rektor for en periode som strekker seg frem til 

31.07.2025. Dette er en avvikende  

åremålsperiode, men er i tråd med det Kunnskapsdepartementet har fastsatt 

etter søknad fra NTNUs  

styre. I og med at vår nye rektor går fra stillingen som prorektor for 

utdanning, er denne stillingen  

dermed ledig. NTNU ønsker å ansette en ny prorektor for utdanning med 

samme åremålsutløp som  

rektor. 

  

Rettslig grunnlag for søknad om avvikende åremålsperiode for alle tre 

stillingene 

Uhl § 6-4 (2), jfr. § 6-4 (1) bokstav c, fastslår at prorektorers 

åremålsperiode skal være på fire år, men  

åpner samtidig for at styret kan søke departementet om å fastsette en 

annen åremålsperiode der  

særskilte grunner taler for det. For NTNU vil det at rektor nå er ansatt 

i en avvikende åremålsperiode  

påvirke toppledelsens sammensetning på den måten at en ordinær ansettelse 

av prorektor for utdanning  

vil medføre at åremålsperiodene kommer i utakt. Det er flere grunner til 

at synkroniserte  

åremålsperioder for ledergruppen anses som gunstig. Blant annet vil en 

ledergruppe med  

sammenfallende åremål vurderes som positivt med tanke på deltakelse i 

felles lederutviklingsprogram.  

Ikke minst vil synkroniserte lederperioder være viktig for NTNUs øverste 

toppledelse, da disse stillingene  

henger så tett sammen. NTNU har vurdert å ansette en prorektor for 

utdanning for en kortere periode,  

frem til 31.07.2021, men mener at dette vil være en for kortvarig 

stilling til at NTNU vil få tilstrekkelig  

antall godt kvalifiserte søkere. Det er derfor sterkt ønskelig at 

prorektor for utdanning ansettes i et  

åremål med utløp 31.07.2025, og dermed med samme utløp som rektor. 

  

På bakgrunn søker derfor NTNUs styre om å ansette prorektor for utdanning 

i åremål på 5 år, for  

perioden 01.08.2020 - 31.07.2025. 

  

Vi håper på snarlig tilbakemelding fra departementet i denne saken. 

 

Mvh 



 

Arve Skjærvø 

Faggruppeleder 

Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon 

HR- og HMS-avdelingen 

 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

N-7491 Trondheim 

 

Tel: +47 73 59 54 80  

E-post: arve.skjarvo@ntnu.no  

Ansattprofil: http://www.ntnu.no/ansatte/arve.skjarvo  

 

 

Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. I tilfelle 

feiloverføring/feilsending bes De  

vennligst tilintetgjøre e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte 

avsender pr. e-post eller ringe 73 59  

54 80. Enhver bruk av informasjonen i sendingen er i et slikt tilfelle 

ulovlig. 

 

This e-mail is intended for the above addressees only. In case of 

incorrect transmission, please destroy  

the e-mail and any documents received and contact the person who has sent 

it by e-mail or phone  

number (+47) 73 59 54 80. If you are not the intended recipient, you have 

received this e-mail by error  

and any use of the e-mail and its content is strictly prohibited. 
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NTNU S-sak 7/20 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 

6.2.2020  

Saksansvarlig:  Ida Munkeby 

Saksbehandler: Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg     
 
 
 

N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Det humanistiske fakultet  -  Navnsetting av to nyopprettede institutt  

 

 

 

Tilråding: 

 

Styret viser til rektors notat av 6.2.2020 og vedtar følgende navn på to nyopprettede institutt ved Det 

humanistiske fakultet: 

 

 Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) / Department of Historical and Classical 

 Studies (hittil benevnt Institutt X) 

og 

 Institutt for moderne politisk og sosial historie (IPH) / Department of Modern Political and 

 Social History (hittil benevnt Institutt Y) 

 

Navneendringen trer i kraft fra styrets vedtak 13.02.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn: 

 

Det vises til vedtak i NTNUs styre 31.10.2019 der Institutt for historiske studier nedlegges, og at det i 

stedet opprettes to nye institutt (i prosessen kalt Institutt X og Institutt Y).  

 

Det humanistiske fakultet har i notat mottatt 5.2.2020 oversendt oppsummering av prosessen frem til 

fakultetsstyrets vedtak 5.2.2020. Det er 8 vedlegg som følger saken (gjengitt i HFs innstilling). 

I tillegg er det 6.2.2020 mottatt ytterligere to vedlegg: 

Mail fra Hans Otto Frøland og brev fra Erik Opsahl. 

 

Rektor har fulgt prosessen tett og slutter seg til fakultetsstyrets vedtak 5.2.2020. 
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Det humanistiske fakultet 

 

Dato 

05.02.2020 
Referanse 

2020/491 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

   Dragvoll +47 73596595 John Kamsvåg  

7491 Trondheim postmottak@hf.ntnu.no Bygg 2, nivå 5  john.kamsvåg 

Norway www.ntnu.no/hf   Tlf: 73598377  
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Notat 

Til:  Rektor 

Kopi til:  

Fra: Det humanistiske fakultet 

Signatur:   

NAVNSETTING AV NYE INSTITUTT VED DET HUMANISTISKE FAKULTET 

 

Vedlegg: 

(1) Bestillingsbrev av 10.01.2020 til Institutt X og Institutt Y 

(2) Notat av 22.01.2020 fra Institutt Y 

(3) Notat av 23.01.2020 (opprinnelig e-post av 22.01.) fra Institutt X 

(4) Notat av 29.01.2020 (opprinnelig e-post av 28.01.2020) fra Institutt Y 

(5) Notat av 30.01.2020 fra instituttleder ved X 

(6) Notat av 31.01.2020 fra instituttleder ved Y 

(7) Protokoll rundgangssak i fakultetsstyret ved HF 

(8) E-post av 05.02.2020 fra Likestillings- og mangfoldsombudet ved HF 

 

Det vises til vedtak i NTNUs styre 31.10.2019 i S-sak 38/2019 der det heter: 

 

«1. Styret tar saken til etterretning og beslutter følgende: a. Institutt for historiske studier 

nedlegges. 

2. Styret vedtar at: 

a. Det opprettes to nye institutter, der forskningsgruppen Fate of Nations som utgangspunkt 

utgjør kjernen i det ene instituttet. Det vises for øvrig til beskrivelsene i saksframlegget. 

(….).» 

 

Rektorvedtak av 16.12.2019 har følgende formulering i pkt. 7: 

 

Prosess for navnsetting av de nye instituttene  
Navnene på de to nye instituttene skal formelt vedtas av NTNUs styre i møte13.02.2020. Rektor 

ønsker bred medvirkning fra fagmiljøene i dette spørsmålet. Dekanen ved HF får i oppdrag å legge 

opp en prosess som ivaretar dette hensynet fram til hun oversender et forslag til rektor. Det er 

rektor som legger fram saken for styret.  

Navneforslagene må bygge på følgende prinsipper, som også var gjeldende under fusjonen ved 

NTNU i 2016/17:  

• Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet  
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Dato 

05.02.2020 
Referanse 

2020/491 
 

 

 

 

• Navn skal, så langt det lar seg gjøre, være dekkende for bredden av faglig aktivitet ved 

instituttet 

• Navnene skal kommunisere godt utad.  

• Navnene skal starte med «Institutt for …» og skal helst ha en forkortelse på tre bokstaver»  

 

Instituttene fikk for enkelhets skyld de foreløpige betegnelsene X og Y. Institutt Y er betegnelsen på 

instituttet der forskningsgruppen Fate of Nations som utgangspunkt utgjør kjernen i instituttet. 

   

Det vises videre til bestillingsbrev av 10.01.2020 (ePhorte 2020/491) fra Det humanistiske fakultet 

til Institutt X og Institutt Y der det om navnsetting står følgende: 

 

I møte 20. desember 2019 ble de fungerende instituttlederne enige om at instituttene skal sende 

inn minimum to navneforslag hver. Det skal tas hensyn til de prinsippene nedfelt i rektorvedtak 

av 16.12.2020:  

• Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet  

• Navn skal, så langt det lar seg gjøre, være dekkende for bredden av faglig aktivitet ved 

instituttet 

• Navnene skal kommunisere godt utad.  

• Navnene skal starte med «Institutt for …» og skal helst ha en forkortelse på tre bokstaver  

  

Navn vil bli fastsatt i NTNUs styremøte 13.02.2020. Fakultetet må oversende forslagene til 

NTNU senest 27.01.2020. Frist for instituttene til å sende inn sine navneforslag til fakultetet 

settes derfor til 22.01.2020. 

 

Prosess og medvirkning 

Det ble 20.12.2019 avholdt et møte mellom de fungerende instituttlederne ved X og Y og dekan ved 

Det humanistiske fakultet (HF) der tema var ulike saker knyttet til nedleggingen av Institutt for 

historiske studier og opprettingen av to nye institutt ved HF. Navnsetting av de nye instituttene var 

ett av temaene og instituttlederne var enige om at instituttene burde sende inn minst to navneforslag 

hver. Prinsippene for navnsetting, som framgår av rektorvedtak av 16.12.2020 ble referert og 

understreket. Det ble allerede i dette møtet klart at instituttene sannsynligvis ikke kunne enes om 

navnene. Fra Institutt Y ble det antydet et navn som dekan mente kunne indikere konkurranse med 

Institutt X, og som derfor kunne skape reaksjoner der. Dekan ba derfor instituttleder ved Y om å 

vurdere andre alternativer.  

  

I brev av 10.01.2020 fra HF fikk instituttene beskjed om å sende inn minimum to forslag hver innen 

22.01.2020. Forslagene framkom etter personalmøter ved de to instituttene. Ved institutt Y var det 

full oppslutning om det primære forslaget og at det subsidiære forslaget er akseptabelt selv om det 

regnes som dårligere. Ved Institutt X fikk ett av forslagene klart størst oppslutning i personalmøtet.   
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Dekan avholdt 28.01.2020 nytt møte med instituttlederne. Instituttleder ved X ga her beskjed om at    

verken det primære eller det subsidiære forslaget til navn på Y kunne aksepteres av X. Dekanen 

oppfordret partene til å nærme seg hverandre og komme med nye forslag. Y innkalte til møte og ble 

enige om å opprettholde sitt navneforslag, jfr e-post av 28.01.2020 fra instituttleder (vedlagt). 

Instituttleder ved X ble samtidig bedt om skriftlig å utdype begrunnelsen for navn på eget institutt og 

fremme synspunkter på forslagene til navn som Y har landet på. Dette ble mottatt 30.01.2020. 

 

Fakultetet har på bakgrunn av innspillene fra instituttene og føringene i rektorvedtak av 16.12.2019 

utarbeidet forslag til navn på de nye instituttene. Notat med forslaget til vedtak ble oversendt 

fakultetsstyret som rundgangssak med frist 04.02.2020 for å slutte seg til forslaget eller ikke. Fristen 

ble senere utvidet til 05.02.2020 kl. 10.00. 

  

Forslag fra institutt X 

Institutt X har 60 ansatte (inkludert stipendiater, postdoktorer, forskere og professor II). Instituttets 

ansatte forsker og underviser i arkeologi, europastudier, kulturminneforvaltning, historie og 

klassiske fag. Studieprogrammene i historie (BA og MA) og lektorprogrammet i historie forvaltes av 

Det humanistiske fakultet og Institutt X og Y samarbeider om undervisning, veiledning og utvikling 

av disse programmene. 

 

Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) fikk klart størst oppslutning i personalmøtet på 

Institutt X og fremmes derfor som det primære forslaget. Alternativet Institutt for arkeologiske, 

historiske og klassiske studier hadde langt mindre oppslutning.   

 

Det primære forslaget må sies å oppfylle prinsippene i rektorvedtaket av 16.01.2019. Navnet 

konkurrerer verken med navneforslagene fra Institutt Y, forslag som fakultetet har landet på (se 

nedenfor) eller andre instituttnavn ved NTNU. Navnet må sies å være dekkende for bredden av den 

faglige aktiviteten ved instituttet, ettersom alle fagfeltene utenom klassiske fag kan betegnes som 

former for historiske studier. Navnet kommunisere godt utad. Prinsippene om at navnet skal starte 

med «Institutt for» og ha en forkortelse på tre bokstaver er oppfylt. 

 

Fakultetet anbefaler på denne bakgrunn at Institutt X gis navnet Institutt for historiske og klassiske 

studier. 

 

Forslag fra Institutt Y 

Institutt Y har 30 ansatte (inkludert stipendiater, postdoktorer, forskere og professor II). Som forutsatt 

i NTNUs styrevedtak i S-sak 38/2019 utgjør forskningsgruppen Fate of Nations kjernen i dette 

instituttet. De forsker på politisk økonomi knyttet til utnyttelsen av naturressurser (se 

https://www.fateofnations.no/). Instituttet har imidlertid også ansatte med forskning innen 

sosialhistorie, moderne europeisk historie og psykiatrihistorie. Felles for samtlige ansatte ved Institutt 

Y er at de underviser, veileder og forsker innen moderne/nyere historie, dvs. historie i perioden etter 

ca. 1750.  Studieprogrammene i historie (BA og MA) og lektorprogrammet i historie forvaltes av Det 

https://www.fateofnations.no/
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humanistiske fakultet og Institutt Y og X samarbeider om undervisning, veiledning og utvikling av 

disse programmene. 

 

Institutt Y foreslår primært navnet Institutt for moderne historie. Det subsidiære forslaget er Institutt 

for nyere historie. 

 

Primærforslaget oppfyller tre av prinsippene det vises til i rektorvedtaket. Navnet er helt dekkende for 

den for den faglige bredden ved institutt Y. Det kommuniserer godt utad og prinsippene om at navnet 

skal starte med «Institutt for» og ha en forkortelse på tre bokstaver (IMF) er oppfylt. Også det 

subsidiære forslaget må sies å oppfylle disse tre prinsippene i rektorvedtaket, selv om det kan være 

utfordrende å finne akronym som ikke allerede er «opptatt» ved NTNU.  

 

Fakultetet anser begge forslagene til navn på Institutt Y isolert sett som meget gode, gitt tre av 

kriteriene oppstilt i rektorvedtaket av 16.12.2019. Men forslagene er problematiske når de vurderes ut 

fra kriteriet: «Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet», som er det første, og 

dermed trolig det viktigste av prinsippene i vedtaket.  

 

Forholdet mellom Institutt X og Y  

Forslagene til navn på Institutt Y er problematiske i den forstand at også ansatte ved Institutt X har 

sitt virke som forskere, undervisere og veiledere innenfor moderne/nyere historie. Institutt X og Y 

opererer riktignok med ulike tall på ansatte innenfor moderne/nyere historie. Instituttene er enige om 

at Institutt Y har 10 fast vitenskapelige innenfor moderne/nyere historie. Institutt Y mener at Institutt 

X har seks fast ansatte tilknyttet nyere/moderne historie, mens Institutt X viser til at de har tolv 

ansatte med førstekompetanse/professorkompetanse i moderne/nyere historie. Det er selvsagt mulig å 

finregne på hvor mange tilknyttet de to instituttene som driver med moderne historie. En kan beregne 

ut i fra hvilket/hvilke studieprogram de ansatte underviser og veileder på, om undervisningen er delt 

mellom flere ulike studieprogram eller ta utgangspunkt i kompetansen de ansatte har uavhengig av 

studieprogram. Slik «finregning» kan resultere i at tallene både på X og Y kan justeres. Framfor å 

beregne seg fram til et nøyaktige antall medarbeidere som forsker på moderne historie, legger 

fakultetet vekt på at instituttene hver for seg huser omtrent like mange ansatte som har sin 

yrkesutøvelse og faglige identitet knyttet til moderne historie. Instituttenes respektive kollegier er 

resultat av en arbeidsmiljøkonflikt, ikke faglige kriterier. Riktignok består Institutt Y utelukkende av 

ansatte innen moderne historie. Samtidig utgjør ansatte innen moderne historie ved X en ikke 

ubetydelig del av instituttets faglige bemanning. Siden begge institutt har fagmiljø innen moderne 

historie, vil ansatte ved X oppfatte begge navneforslag for Y som å indikere konkurranse. Så lenge 

det ikke har vært mulig å finne et kompromiss, kan navnesaken bidra til å opprettholde og styrke 

motsetningene mellom instituttene. Grunnlaget for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø og på sikt 

legge til rette for samling av de to instituttene i en felles enhet vil dermed bli svekket. 

Argumentene fra Institutt Y og X framgår av vedleggene. Fakultetet har forståelse for flere av 

argumentene som framføres av de to instituttene og vil ikke gå inn i en detaljdiskusjon om deres 
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relative styrker. Vi vil imidlertid nedenfor belyse de sentrale momentene i det viktigste 

stridsspørsmålet. 

 

Institutt Y mener at deres navneforslag ikke legger opp til konkurranse med Institutt X eller andre 

institutt ved NTNU som har ansatte med kompetanse og forskning innenfor moderne/nyere historie. 

Y vektlegger at de er det eneste instituttet som utelukkende forsker og underviser innen moderne 

historie. De vil også knytte utarbeidingen av sin strategi til dette (begge institutt har frist 15. mars til 

å utarbeide sine strategier). Y påpeker videre at navnet Institutt for moderne historie på ingen måte 

vil hindre ansatte ved Institutt X i å forske, undervise og veilede innenfor moderne/nyere historie. 

Institutt Y kan derfor ikke se at deres navneforslag vil monopolisere moderne/nyere historie til et 

Institutt for moderne historie. 

 

Institutt X vektlegger at IHS ble delt ut ifra arbeidsmiljøhensyn og at det er tilfeldig at Y ble 

bestående av historikere med kompetanse innenfor moderne/nyere historie. De framhever at 

moderne/nyere historie er like viktig for Institutt X som for Institutt Y og at det for dem inngår som 

viktig for forskning, undervisning og veiledning i hele tidsaksen (eldre-nyere historie). 

Hovedankepunktet mot begge forslagene fra Y er at de vil marginalisere og usynliggjøre 

kompetansen innenfor moderne historie til ansatte ved Institutt X. De mener at de i mindre grad vil 

bli aktuelle som deltakere i nasjonale og internasjonale faglige aktiviteter, at studentene i mindre 

grad vil etterspørre veiledere til MA og Ph.d. ved X og at forskerne ved X vil bli usynlige for 

eksterne. Institutt X uttrykker at deres største frykt er at navnene Institutt for moderne historie eller 

Institutt for nyere historie vil danne grunnlag for en destruktiv intern konkurranse mellom de to 

instituttene. 

 

Mulige alternativer 

Fakultetet har ingen innvendinger til navnet Institutt for historiske og klassiske studier for X. Heller 

ikke Institutt Y har reist innvendinger mot dette. 

 

Dekan har i møter med instituttene søkt å finne fram til et kompromiss når det gjelder navn på 

Institutt Y, som er akseptabelt for begge instituttene. Alternativene som Institutt Y ble bedt om å 

vurdere, var: 

• Institutt for nyere politisk-økonomisk historie  

• Institutt for nyere politisk-økonomisk og sosial historie 

 

Forslagene ble avvist av Institutt Y. Ankepunktene er at begge navnene bærer preg av å være 

kataloger over den samlede virksomheten og at de gir preferanser for enkelte tilnærminger, mens 

bredden i faglige i tilnærminger ved institutt Y er langt større. I tillegg er det vanskelig å finne 

akronym til forslagene i pakt med prinsippet i rektorvedtaket. Institutt Y står fast på at de vil ha 

navnet Institutt for moderne historie 

 

I diskusjonene om navn er det tydelig at begrepet «moderne historie» er en identitetsmarkør for alle. 

Ved Institutt X ser man det slik at Y ved å få dette i navnet tar en «teig» av historiefaget og at det er 
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en risiko for at navnet vil bidra til at eksterne tror at all moderne historie skjer på institutt Y. Ved 

institutt Y, derimot, ser man ikke at dette kan hindre ansatte på Institutt X fra å forske, undervise og 

veilede innen moderne historie. Institutt X har fått inn det overordnede store begrepet «historiske 

studier» i navnet, noe som ikke setter begrensninger verken på periode eller tematikk. De har videre 

fått godtatt sitt primære navneforslag, noe som kan tale for at Y skulle få godtatt ett av sine forslag.  

Fordi moderne historie er et begrep mange historikere på begge instituttene opplever en sterk 

tilknytning til, anbefaler allikevel ikke fakultetet at Y blir hetende det. Det strider mot prinsippet om 

at navnene ikke skal indikere konkurranse.  Hva så med nyere historie? For mange fremstår ikke det 

som en like sterk identitetsmarkør, men Institutt X fremmer de samme argumentene mot dette som 

mot primærforslaget fra Y. Institutt for nyere historie vil bli Department of Modern History på 

engelsk, som nok er det mest brukte språket for forskere innen disse fagområdene i dag. Det taler for 

at også dette navnet innbyr til konkurranse. Man kan tenke seg andre strategier for å forebygge de 

virkningene X advarer mot dersom man velger ett av Ys forslag. Instituttene kan aktivt vise at 

moderne historie er en del av begge instituttenes aktivitet i de tekster de utformer på sine 

hjemmesider og i sine strategier. Det vil si at de henviser til hverandres overlappende kompetanse i 

relevant informasjonsmateriale og strategier. Studentene i nyere historie vil høre til de to 

studieprogrammene i historie og til lektorprogrammet i historie. Disse programmene er lagt til 

fakultetet. Godt samarbeid i de to programrådene vil kunne bidra til å sikre at det ikke utvikler seg en 

usunn konkurranse om studentene i nyere historie. Allikevel er det en usikker strategi som forutsetter 

at den konkurransen som fryktes ikke vil finne sted. Derfor har fakultetet valgt å ikke anbefale disse 

alternativene. 

Anbefaling 

På bakgrunn av at begge Ys forslag vil stride mot konkurranseprinsippet som er nedfelt, foreslår 

fakultetet at Y får navnet Institutt for moderne politisk og sosial historie. Dette er et mer avgrenset 

navn som dekker innholdet i forskningsaktiviteten ved Institutt Y godt. Dette navnet vil ta høyde for 

noen av innvendingene fra X mot navneforslagene, selv om også dette forslaget vil være 

overlappende med forskningsinteresser for medarbeidere ved X. Det er trolig umulig å finne et 

dekkende navn for Y som ikke også vil fange viktig aktivitet ved X. Fakultetet mener at det ikke er et 

navn som gir en katalog over aktiviteter ved instituttet, som var innvendingen mot de mer spesifikke 

navneforslagene som ble avvist av Y. Ved å fjerne «økonomisk», fanger navnet virksomheten som 

foregår ved instituttet bedre. Ved å bytte ut «nyere» med «moderne», får Y gjennomslag for deler av 

sitt primærforslag. Navnet vil riktignok ikke lett la seg omsette i et tre-bokstavers akronym, men det 

er ikke et avgjørende kriterium i denne sammenhengen. 

Navnet kan ikke hindre konkurranse, det kan bare fagmiljøene selv blant annet gjennom tiltakene som 

er nevnt ovenfor. Imidlertid kan man velge navn som ikke legger til rette for mistanke om slik 

konkurranse, samtidig som man unngår å legge begrensninger på den veletablerte faglige aktiviteten 

ved instituttene. Det mener vi disse navneforslagene oppnår. Vi anbefaler imidlertid at man også 

pålegger instituttene å klargjøre at de har overlappende faglige interesser og aktiviteter, og nært faglig 
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samarbeid i strategi og informasjonskanaler. Det vil legge til rette for tillitsbyggende samarbeid og en 

framtidig gjenforening av fagmiljøene. 

På dette grunnlag anbefalte dekan i notat av 03.02.2020 følgende for fakultetsstyret ved HF: 

• Instituttet som i dag benevnes X gis navnet «Institutt for historiske og klassiske studier» med 

akronym IHK, og det engelske navnet «Department of Historical and Classical Studies».   

• Instituttet som i dag benevnes Y gis navnet «Institutt for moderne politisk og sosial historie» med 

akronymet IPH og det engelske navnet «Department of Modern Political and Social History”. 

 

Innspill fra Likestillings- og mangfoldsombudet  

Tidlig 05.02.2020, etter at fakultetsstyret hadde startet på behandlingen av saken, mottok fakultetet et 

innspill fra Likestillings- og mangfoldsombudet ved Det humanistiske fakultet. Det var da for seint å 

sende dette ut til fakultetsstyrets medlemmer. Fakultetet har imidlertid valgt å legge dette innspillet 

ved sakspapirene til NTNUs styre. 

Fakultetet vil uavhengig av navnsettingen på Institutt X og Y måtte arbeide videre med å skape bedre 

kjønnsbalanse i det samlede historikermiljøet ved fakultetet. Fakultetet vil selvsagt ikke akseptere at 

kvinnelige historikere innenfor moderne historie blir usynliggjort. 

Både Institutt Y og Institutt X vil bli involvert i dette arbeidet som fakultetet vil gjennomføre i 

samråd med blant annet Balanseprosjektet ved NTNU og Likestillings- og mangfoldsombudet ved 

HF.  

 

Fakultetsstyrets behandling av saken 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet fikk seg forelagt saken som rundgangssak. Bakgrunnen 

er at det av praktiske og tidsmessige grunner ikke var mulig å kalle inn til ekstraordinært 

fakultetsstyremøte. Det haster med å få på plass navn og akronym på de to instituttene for å etablere 

de to enhetene som institutt med separate navn, websider, ansattoversikter, separate budsjetter og 

kostnadssteder osv. Navnesaken er satt opp i NTNUs styremøte 13.02.2020, mens første ordinære 

fakultetsstyremøte i 2020 er fastsatt til 28.02.2020. 

Før behandlingen av saken i fakultetsstyret ved HF, ble professor Einar Lie (styreleder) anmodet om 

ikke å delta i behandlingen av saken med bakgrunn i at det er reist spørsmål om hans habilitet i 

denne saken. Det vises her til Forvaltningslovens § 6 siste ledd der det heter: «Det skal også legges 

vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» Professor Einar Lie valgte på denne bakgrunn å 

ikke delta i behandlingen av saken. Studentrepresentant Maria Helene Hanssen Beck meldte seg 

inhabil, likeledes også studentvararepresentantene Sondre Rekdal og Susann Viktoria Falla. Alle 

studentrepresentantene som meldte seg inhabile, er tilknyttet Institutt X eller Institutt Y. 
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Dekan la fram følgende forslag til vedtak for fakultetsstyret:  

«Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet viser til notat av 03.02.2020 fra dekan og anbefaler at 

• Instituttet som i dag benevnes X gis navnet «Institutt for historiske og klassiske studier» med 

akronym IHK, og det engelske navnet «Department of Historical and Classical Studies».   

og at 

• Instituttet som i dag benevnes Y gis navnet «Institutt for moderne politisk og sosial historie» med 

akronymet IPH, og det engelske navnet «Department of Modern Political and Social History”. 

 

Fakultetsstyret fattet 05.02.2020 følgende vedtak: 

 

 «1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet viser til notat av 03.02.2020 fra dekan og anbefaler 

at 

• Instituttet som i dag benevnes X gis navnet «Institutt for historiske og klassiske studier» med 

akronym IHK, og det engelske navnet «Department of Historical and Classical Studies».  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

«2. 

• Instituttet som i dag benevnes Y gis navnet «Institutt for moderne politisk og sosial historie» med 

akronymet IPH, og det engelske navnet «Department of Modern Political and Social History”. 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  

Følgende stemte for forslaget: Kjersti Fløttum, Jo Stein Moen, Randi Solheim, Deniz Akin, Einar 

Walstad og Idunn Nielsen Hatling. 

Lasse Hodne, Gøril Thomassen Hammerstad og Anne Dahl stemte blankt. 

De tre som stemte blankt begrunner dette slik (e-post av 04.02.2020): 

«[Det er] NTNU-styret som formelt skal fatte vedtaket om nye navn for Institutt X og Y[…]. NTNU-

styret har spilt en helt annen rolle i prosessen rundt gamle IHS enn det vi har, og bør ha langt bedre 

kjennskap til implikasjonene av de nye navneforslagene. Vår vurdering er derfor at dette er en 

avgjørelse de bør ta, uten at vi gir dem en falsk forståelse av situasjonen på fakultetet, slik et 

enstemmig vedtak fra oss i denne saken kunne gi. […] Hvis avstemmingen deles i to etter 

kulepunktene i vedtaksforslaget, har vi ingen problemer med å stemme for forslaget til nytt navn på 
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Institutt X. Slik vi forstår prosessen, vil dette ikke bidra til å forsinke navnefastsettingen, men vil 

derimot signalisere til NTNU-styret at dette ikke er en ukontroversiell sak som har konsensus på 

fakultetet. Dermed må de gjøre sine avgjørelser på dette grunnlaget.» 
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 ETABLERINGEN AV TO NYE INSTITUTT 

I forbindelse med etableringen av to nye institutt er det en rekke forhold som må avklares/besluttes.  

1. Instituttnavn 

I møte 20. desember 2019 ble de fungerende instituttlederne enige om at instituttene skal sende 

inn minimum to navneforslag hver. Det skal tas hensyn til de prinsippene nedfelt i rektorvedtak av 

16.12.2020:  

• Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet  

• Navn skal, så langt det lar seg gjøre, være dekkende for bredden av faglig aktivitet ved instituttet 

• Navnene skal kommunisere godt utad.  

• Navnene skal starte med «Institutt for …» og skal helst ha en forkortelse på tre bokstaver  

  

Navn vil bli fastsatt i NTNUs styremøte 13.02.2020. Fakultetet må oversende forslagene til 

NTNU senest 27.01.2020. Frist for instituttene til å sende inn sine navneforslag til fakultetet settes 

derfor til 22.01.2020. 

 

 

2. Utlysning av instituttlederstillingene  

Forslag til utlysningstekster for åremålsstillingene som instituttledere ved de to instituttene fram 

til 31.07.2025 er lagt ved dette brevet. Hvert institutt skal kjøre medvirkningsprosess «sin» 

utlysningstekst. Frist for tilbakemelding til fakultetet på utlysningstekst settes til 05.02.2020.   

 

3. Studieprogramråd 

Hvert institutt skal foreslå medlemmer til studieprogramrådene i historie og på lektorprogrammet. 

Det skal foreslås én fast vitenskapelig tilsatt og én midlertidig vitenskapelig tilsatt fra hvert 

institutt. Begge instituttene skal dessuten foreslå eksternt medlem. Fakultetet oppnevner, i samråd 

med de fakultetstillitsvalgte studentene, studenter fra hhv BA og MA til de to programrådene. Vi 

legger for ordens skyld ved lenke til studieprogramledelse ved NTNU: 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lede+studieprogram. Her finnes mandat for henholdsvis 

studieprogramledere og studieprogramråd ved NTNU. Dette er felles mandater som beskriver 

oppgaver og ansvar. Fakultetet ber om tilbakemelding på foreslåtte personer fra instituttene (både 

interne og eksterne medlemmer) innen 31.01.2020. 

 

 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lede+studieprogram
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4. Medbestemmelse og medvirkning 

Det vises til NTNUs tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten (https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen) der det i pkt. 4 er redegjort for forskjellen mellom 

medbestemmelse og medvirkning. I tilpasningsavtalen er det understreket at «det skal 

gjennomføres en grundig og omfattende prosess ved det enkelte institutt som skal avklare om 

instituttet skal ha utvidet ledergruppe, instituttstyre eller instituttråd som ordning for 

medbestemmelse.» Fakultetet viser også til NTNUs styringsreglement 

(https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement) 

Frist for å gi tilbakemelding til fakultetet om ordning for medbestemmelse settes til 20.01.2020. 

 

5. Verneombud og områdeansvarlige 

Hvert institutt skal velge verneombud og områdeansvarlig (brann og rømning). Frist for å melde 

dette til fakultetet settes til 20.01.2020. 

 

6. Strategi 

De to instituttene skal utforme strategi. Det forutsettes at medarbeiderne ved instituttet får 

medvirke ved utformingen av strategien. Frist for innsending av strategi til fakultetet settes til er 

15.03.2020.  

 

7. Strategisk personalplan 

Fakultetsstyret ved HF skal vedta oppdatert strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger 

28.02.2020. I prosessen med å utarbeide sakspapirer har alle institutt spilt inn prioriteringer på 

sine avganger av stillinger og kommentert på endringer av planen. Instituttene X og Y skal også gi 

innspill. Nærmere bestilling kommer i uke 3.   

 

8. Økonomi og budsjettfordeling 2020 

Vi viser til dialog mellom instituttene og fakultetet om budsjettfordelingen for 2020. For å sørge 

for at vi får en så riktig budsjettfordeling som mulig, er det produksjonen i 2018 vi legger til 

grunn. Endelig budsjett for 2020 skal være klart til 17.01.2020. 

 

 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement
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Notat 

Til: Det humanistiske fakultet 
Kopi til:  
Fra: Institutt for historiske studier 

Om etableringen av to nye institutt - forslag på instituttnavn 
 
 
Vi er bedt om å sende inn minimum to navneforslag innen 22.01.2020. 
 
 
Prioritert forslag: Institutt for moderne historie (IMH) 

 
Navnet er presist dekkende for bredden av faglig aktivitet ved institutt Y. Alle vitenskapelig tilsatte har sitt 
faglige virke innenfor moderne historie. Ingen har faglig virke utenfor moderne historie. Navnet dekker best 
den profil instituttet vil dyrke gjennom sin strategi. 
 
«Moderne historie» er lett begripelig for studentene og resten av samfunnet. Det er presist beskrivende på et 
forståelig abstraksjonsnivå, og forteller hvilken tidsperiode de ansatte arbeider med. 

 
Begrepet «moderne historie» er dypt innarbeidet i historiefaget. Navnet kommuniserer derfor godt med 
fagmiljøene utad, også internasjonalt. Modern history er en innarbeidet term. 
 
Det er ikke ønskelig at instituttets navn får preg av å være en uhåndterlig katalog over den samlede 
virksomheten, eller som signaliserer preferanse for enkelte tilnærminger. Innenfor moderne historie dekker 
instituttets ansatte samlet sett den store bredden av «paradigmatiske» tilnærminger: politisk historie, 
økonomisk historie, demografi, sosialhistorie, kulturhistorie/mikrohistorie, idehistorie, teknologihistorie og 
vitenskapshistorie (eller mer tematisk avgrensede tyngdepunkt som medisinsk historie, arbeidslivshistorie 
eller den europeiske integrasjonens historie). Innenfor moderne historie dekker instituttets ansatte også en 
stor geografisk bredde: norsk, nordisk, europeisk, internasjonal og globalhistorie. 
 
Tittelen er lett å akronymisere. Søk på innsida viser ingen konkurrerende bruk av forkortelsen IMH ved NTNU.  

 
Navnet konkurrerer ikke med institutt X eller andre institutt. Det er en rekke andre institutter som huser 
historikere med faglig orientering innenfor moderne historie ved NTNU (Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier, Institutt for språk og litteratur, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap, Institutt for lærerutdanning). Institutt Y er imidlertid det eneste institutt ved NTNU som 
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utelukkende konsentrerer hele sitt faglige virke innenfor moderne historie og knytter sin strategi til dette 
faktum. 
 
 
Subsidiært forslag: Institutt for nyere historie 
 
Dette forslaget er også dekkende for den faglige virksomheten på instituttet, og favner alle ansatte.  
Det vil kommunisere den faglige profilen til studentene på en forståelig måte. Det kan i dagligtalen forstås 
som «moderne historie» og i så måte oppfattes som synonymt med vårt prioriterte forslag.  
 
Forslaget unngår å signalisere preferanse for enkelte faglige tilnærminger eller tyngdepunkter av 
tidsbegrenset karakter. Mange av de ansatte arbeider med ulike temaer og tilnærminger i forskjellige 
prosjekter, og veksler også mellom disse. Ytterligere avgrensinger som fremhever f.eks. politisk, internasjonal, 
sosial, eller økonomisk historie vil være uhensiktsmessig. En katalogisering innebygget instituttets navn kan 
dermed bli til hinder for en naturlig faglig utvikling eller bli direkte misvisende.  
 
«Institutt for nyere historie» kan i utgangspunktet lett akronymiseres (INH). Dette er imidlertid allerede 
benyttet av Institutt for naturhistorie. Et omskrevet akronym må derfor benyttes, f.eks. NHI, selv om navnet 
begynner med ”Institutt for”. Det er likevel ingen god løsning. 
 
«Nyere historie» er ikke innarbeidet i historiefaget, verken i Norge eller internasjonalt. Det kommuniserer 
derfor atskillig dårligere utad enn «moderne historie». 

 
Den engelske oversettelsen av «nyere historie» vil uansett være «modern history». Siden instituttets profil og 
strategi vil være rettet mot internasjonalisering og mange tilsatte i praksis bruker engelsk i undervisning og 
dagligtale, vil derfor «modern history» bli benyttet i praksis. 
 
 
 
Konklusjon 
”Institutt for moderne historie” oppfyller alle kriterier som er nedfelt i rektors brev av 16.12.2019. Det er full 
oppslutning om dette navneforslaget blant instituttets ansatte. Forslaget «Institutt for nyere historie» er 
akseptabelt, men er likevel vesentlig dårligere enn «Institutt for moderne historie». Enhver ytterligere 
spesifikasjon av faglige tilnærminger eller avgrensninger i instituttnavnet i forhold til moderne historie vil 
svekke instituttets mulighet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag og strategi.  
   
 
 
 
Hans Otto Frøland 
Instituttleder 
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Notat 

Til: 
 

 

Kopi til: 
 

 

Fra: 
Det humanistiske fakultet 

 

2020 - Navneforslag for institutt X 
 

 

Hei! 
 
Her kommer som bestilt forslag til navn og styringssystem for institutt X.  

• Navn:  
o Det navneforslaget som fikk klart størst oppslutning på personalmøtet var «Institutt for 

historiske og klassiske studier (IHK)»  
o Det andre forslaget som hadde klart mindre oppslutning var «Institutt for arkeologiske, 

historiske og klassiske studier (AHK)» 

• Styringssystem:  «Utvidet ledergruppe». Så vil den nedsatte arbeidsgruppa utforme nærmere 
detaljene for den utvidete ledergruppa i tråd med NTNUs forskrifter for styringssystem. 

 
Vennlig hilsen 
Erik Opsahl 
Instituttleder 
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Notat 

Til: 
 

 

Kopi til: 
 

 

Fra: 
Det humanistiske fakultet 

 

29.01.2020 - Vedrørende navneforslag på X og Y 
 

 

 

Kjære Anne Kristine, 
 
Jeg har fulgt din oppfordring om å lete etter ytterligere navneforslag, og ba etter møtet i dag ansatte på Y 
gjøre det samme i et uformelt møte. Instituttet har tidligere brukt mye tid på spørsmålet i fellesskap og det er 
derfor ingen overraskelse at vårt syn fortsatt er at Institutt for moderne historie (IMH) er det navn som best 
dekker det Y driver med og at IMH svarer best på de hensyn som rektor vedtok skulle legges til grunn for 
navnevedtaket. Jeg viser til det notat vi oversendte 22.01.2020. 
 
Vi diskuterte saklig noen innvendinger som kom fram i samtalen vår i dag: 
 
Vi ser ikke at IMH er i konkurranse med X. Navneforslaget dekker simpelthen mest presist det faktum at vi 
forsker og underviser innen moderne historie og at vi er det eneste institutt ved NTNU som utelukkende gjør 
det. Moderne historie utøves som nevnt ved mange institutter på NTNU, inkludert ved X, og det er 
selvfølgelig ingenting ved forslaget som hindrer disse i fortsatt å utøve forskning og undervisning i moderne 
historie. Forslaget innebærer således heller ikke en monopolisering av begrepet moderne historie. 
 
Forslaget om at Y alternativt skal hete Institutt for politisk-, økonomisk-, sosial- og kulturhistorie har mange 
tekniske problemer knyttet til seg samtidig som det dekker Y-ansattes virke dårligere enn IMH. Målt i lys av 
monopoliseringsargumentet som i dag ble rettet mot IMH, rammes forslaget av at historikere ved X og andre 
institutt ved NTNU også driver med politisk-, økonomisk-, sosial- og kulturhistorie. Dette viser hvor svakt 
konkurranse- og monopoliseringsargumentet er. 
 
Navneforslaget endrer ikke relasjonen til de studieprogrammene i historie som nå ligger under HF. Vi vet at 
studentenes identitet er knyttet til studieprogrammer, ikke institutter, og at NTNUs kvalitetsarbeid retter seg 
mot programmene. Vi ser ikke at navneforslaget skaper mer forvirring for studentene enn den som allerede 
er skapt ved å dele IHS i to adskilte selvstendige enheter. 
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En påstand mot IMH var at det skulle være flere historikere ved X enn ved Y som drev med moderne historie. 
Om det hadde vært riktig, rokker det ikke ved det faktum at Y er det eneste institutt som utelukkende 
arbeider med moderne historie. Imidlertid synes det som om at regnestykket er uriktig. Ifølge strategisk 
personalplan har Y 10 fast vitenskapelig ansatte innenfor moderne historie (G. Chabert holdes utenfor, 
underviser i fransk). X har seks fast vitenskapelig ansatte innenfor moderne historie (Thomas Brandt, Michael 
Geary, Anne Nørgaard, John Osei-Tutu, György Péteri, Tore T. Petersen). 
 
I troen på at rasjonelle argumenter kan virke ber jeg om at disse argumentene kommer til syne i det videre 
arbeidet frem mot NTNU-styrets vedtak, aller helst ved at denne eposten vedlegges HFs saksnotat sammen 
med Y’s notat om instituttnavn av 22.01.2020. 
 
Beste hilsen 
 
Hans Otto 
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Notat 

Til: 
Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg 

 

Kopi til: 
 

 

Fra: 
Institutt X 

 

Angående navn på nye institutt 
 

Vi sendte inn forslag til navn på instituttet 15.januar i år. Som bestilt ble det levert to forslag. Det forslaget 
som fikk klart størst oppslutning på personalmøtet var «Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)» Det 
andre forslaget, med klart mindre oppslutning, er «Institutt for arkeologiske, historiske og klassiske studier 
(AHK)». Dekanen har anmodet om at vi begrunner navneforslagene våre og hvorfor vi mener navneforslagene 
fra Y ikke er gode sett fra Xs ståsted. 
 
I spørsmålet om navn på de nye instituttene skal følgende prinsipper tas hensyn til: 
 
Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet 
Navn skal, så langt det lar seg gjøre, være dekkende for bredden av faglig aktivitet ved instituttet 
Navnene skal kommunisere godt utad. 
Navnene skal starte med «Institutt for …» og skal helst ha en forkortelse på tre bokstaver  
 
Institutt X har, i sin interne prosess i denne saken, forholdt seg aktivt til og respektert disse prinsippene.  
Det har medført at vi har utelukket forslag som indikerer konkurranse med andre miljø ved NTNU og som 
dermed er egnet til å skape forvirring utad (som for eksempel "Institutt for historie og kulturstudier"). Målet 
har vært å finne et tilstrekkelig dekkende navn, ettersom det ut fra kriteriene ikke er mulig å velge et navn 
som spesifiserer fullt ut all faglig aktivitet på instituttet (som for eksempel arkeologi) og som samtidig 
gjenspeiler at instituttet viderefører mye av virksomheten ved gamle IHS. Det klare flertallet av instituttets 
ansatte ønsker navnet "Institutt for historiske og klassiske studier".  
 
Når det gjelder navneforslagene fra Y "Institutt for moderne historie", eventuelt "Institutt for nyere historie", 
oppfatter vi at de er i strid med prinsippet om at navn ikke skal «indikere konkurranse med det andre 
instituttet». Termene "moderne" og "nyere" er i denne historiefaglige sammenhengen nærmest for 
synonymer å regne. Argumentasjonen som følger retter seg derfor mot begge navneforslagene fra Y. 
 
NTNUs styre har ikke vedtatt å opprette et institutt for moderne historie og et for eldre historie. Delingen av 
det gamle IHS skjedde ut fra arbeidsmiljøhensyn, ikke faglige hensyn. Resultatet ble at alle historikere ved Y 
arbeider med moderne historie. Disse utgjør imidlertid bare rundt halvparten av historikerne med 
kompetanse i moderne historie ved gamle IHS. Moderne historie er minst like typisk og viktig ved X som ved 
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Y, ikke minst fordi X skal levere undervisning og kompetanse langs hele tidsaksen fra antikken til 
moderne/samtid. Termen "moderne historie" er dessuten en mye mer overordnet kategori enn mer 
spesifikke inndelinger som for eksempel "politisk, økonomisk og sosialhistorie". 
 
Institutt X har per januar 2020 tolv ansatte med førstekompetanse/professorkompetanse i moderne historie. 
Innenfor historieprogrammet og lektorprogrammet er det satt ei grense mellom «eldre» og «moderne» ved 
ca. 1750, som også er i tråd med internasjonal praksis. Det er en vanlig og ønskelig praksis at staben brukes 
på tvers av programmene i undervisning mm. (slik også personer på Y har vært brukt) ut fra kompetansen sin. 
Det er å forvente at de kommende tilsettingene ved Europastudier vil være personer med kompetanse 
innenfor moderne historie og som derfor vil kunne bli brukt også på historie- og lektorprogrammene. 
 
De tolv er:  

- Thomas Brandt 
- Viktoriya Fedorchak 
- Michael J. Geary 
- Jon Olav Hove 
- Carine Germond 
- Britta Kägler  
- Monica Miscali 
- Anne E. Nørgaard 
- John Kwadwo Osei-Tutu 
- György Peteri 
- Tore Petersen 
- Lise Rye  

 
Motsatt studenters identitet, som er knyttet til studieprogrammer, er de vitenskapelig ansattes identitet 
knyttet til fag. Det er samtidig bare relevant å sammenlikne X og Y som til sammen utgjør det historiefaglige 
miljøet ved NTNU, et av landets største, og ikke andre institutt på NTNU som måtte ha en og annen moderne 
historiker i sine rekker. De foreslåtte navnene fra Y vil bidra til å marginalisere og usynliggjøre den 
vitenskapelige kompetansen til denne gruppa ansatte ved institutt X. Kollegaer ved andre institusjoner vil ikke 
finne institutt Xs medarbeidere innenfor moderne/nyere historie når de søker etter representanter til 
komiteer, konferanser, og prosjekter. Studenter vil ikke finne disse, når de leter etter potensielle veiledere til 
sine master- og PhD-prosjekt. Det vil heller ikke journalister og andre samfunnsaktører gjøre. Navnet vil 
signalisere til omverdenen at Institutt Y er NTNUs miljø for moderne/nyere historie. Det er en fortegning av 
virkeligheten.  
 
Ys forslag vil dessuten medføre at ei gruppe fast vitenskapelig ansatte som bare inkluderer éi kvinne, får 
monopolisere organisatorisk utad et viktig fagfelt. En slik marginalisering av kvinner med tilsvarende 
kompetanse som menn, vil ikke være et godt signal fra NTNU. Mannsdominansen i historiefaget er en 
gjenganger i den faglige og offentlige debatten om faget. 
 
Institutt X forstår og respekterer at et ønske om likebehandling lå bak opprettelsen av to institutt. Det er 
samtidig ingen grunn til å legge skjul på at mange frykter at denne beslutningen ikke er det beste grunnlaget 
for forsoning, men starten på en destruktiv intern konkurranse til ugunst for NTNU. For å motvirke dette, 
forventer Institutt X at Rektor og NTNUs styre forblir lojale til egne beslutninger, er konsekvente i sin ledelse 
og hindrer en ny oppheting av konflikten gjennom å bryte med de prinsippene som ble lagt til grunn.  
 
Vi legger med andre ord til grunn at likebehandling av de to instituttene må gjelde også i denne saken, og 
forventer at NTNUs styre avviser navn som er i direkte konkurranse med det andre instituttet og som vil 
skape ny konflikt. 
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Vennlig hilsen 
 
Erik Opsahl 
Instituttleder Institutt X 

 

 

 



Notat angående navnesetting  

 

Re: notat fra EO av 30.01.2020 

 

Som det fremgår fra vårt tidligere notat av 22.01.2020 og min epost til dekan Børresen av 

29.01.2020, har de ansatte på Y enstemmig kommet frem til at Institutt for moderne historie 

vil være det navnet om best svarer til prinsippene som rektor har nedfelt for valg av 

instituttnavn. Vi har ikke tatt stilling til, og ønsker ikke å mene noe om, hvilket navn det 

andre instituttet velger. Etter å ha lest instituttleder Erik Opsahls (EO) notat av 30.01.2020, 

som vi mottok gjennom ephorte, finner vi det likevel nødvendig å kommentere en del av 

påstandene som fremsettes ettersom notatet dreier seg mer om navneforslaget for Y enn for 

X. 

Vi ønsker ikke å uttale oss om forslagene til navn på X. Vi frykter dette vil skape uheldig 

presedens, der beslutninger omkring indre anliggender, drift og organisering av de to separate 

og likestilte institutter skal være gjenstand for et gjensidig veto. Dette vil skape vedvarende 

konflikter og være til hinder for gjenoppretting og forsoning. Notatet fra EO er illustrerende 

for dette, og vi vil bare anføre noen eksempler på hvordan denne typen argumentasjon kan 

virke konfliktskapende og bygge opp under et motsetningsforhold mellom instituttene. 

Påstanden fra X er at navnet «moderne historie» virker konkurrerende, ettersom det også er 

historikere med faglig identitet knyttet til moderne historie på X. Dersom en slik logikk skal 

legges til grunn kan heller ikke X velge navnet Institutt for historiske og klassiske studier, 

fordi «historiske studier» også vil dekke virksomheten som foregår på Y. Anvendelse av 

denne logikken vil gjøre det umulig å sette noe meningsbærende navn på noen av instituttene, 

ettersom instituttene er engasjert i den samme faglige virksomheten. En slik argumentasjon er 

både uheldig, ulogisk og uhensiktsmessig, og denne typen innvendinger bør ikke tillegges 

vekt.   

Dertil kan det anføres at vi skal samarbeide om historieundervisningen på moderne historie 

innenfor lektorprogrammet og historieprogrammet, og slik sett ikke står i et 

konkurranseforhold. 

X argumenterer med at navnet «moderne historie» er monopoliserende og usynliggjør en stor 

gruppe ansatte på deres institutt. Det fremheves også at de viderefører mye av virksomheten 

ved det nedlagte IHS, samtidig som det navnet de har valgt også antyder en betydelig 

kontinuitet. Det er derfor vanskelig å se for seg hvordan den posisjon de ansatte ved X har 

opparbeidet seg i etablerte faglige nettverk, blant studenter, og i kontakt med samfunnet for 

øvrig, vil bli avskåret gjennom benevningen av et nytt historieinstitutt. Dersom dette er en 

reell bekymring, vil behovet for synlighet innenfor feltet moderne historie enkelt kunne 

ivaretas ved en egen oppføring for moderne historie på NTNUs lister over eksperter på ulike 

fagfelt, felles oversikt over ansatte som arbeider med temaer innen moderne historie på 

nettsiden(e) til historieprogrammet(ene), gjennom programrådenes wikisider, og listene over 

ansatte på X og Y’s egne hjemmesider. 

«Moderne historie» er et så abstrakt og lite spesifikt navn at utenforstående ikke vil forvente 

at det favner alle ansatte som arbeider med tidsperioden ved NTNU, i motsetning til hva som 



er naturlig å anta dersom det benyttes mer spesifiserte navn. Derimot vil forslag om at navnet 

til Y skal inneholde mer spesifikke kategorier som politisk, økonomisk, sosial, kultur, 

europeisk, o.l. virke mer monopoliserende, ved at det innbefatter kompetanseområdene til 

ansatte på X både innenfor eldre og nyere historie. Det virker også ekskluderende for ansatte 

på Y som arbeider innenfor andre felter. 

Det er fremgår ikke hvorfor eller hvordan «moderne historie» skal representere en trussel mot 

enkelte forskeres faglige identitet, men at et navn som inkluderer mer spesifikke kategorier 

som politisk, økonomisk, sosial, kultur o.l. ikke skal representere samme identitetstrussel.  

Til sist anføres det i notatet fra EO at instituttnavnet vil marginalisere kvinner innenfor 

moderne historie, og slik sende et uheldig signal utad. Dette er en svært uheldig form for 

argumentasjon, både fordi den hviler på tvilsomme forutsetninger, uklare 

årsakssammenhenger og er egnet til å fremheve konflikter. I følge en slik logikk bidrar 

notatet til EO også til å usynliggjøre det store antallet kvinnelige midlertidige ansatte som 

arbeiderer innenfor moderne historie på Y.  

 

Avslutningsvis vil vi gjenta at navnet Institutt for moderne historie kombinerer det høyest 

mulige presisjonsnivå med det høyest mulige abstraksjonsnivå når det gjelder å beskrive 

arbeidsområdet til de ansatte. 

 

 

 

Dragvoll 31.01.2020 

Hans Otto Frøland 

Instituttleder 
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PROTOKOLL 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

Behandling av rundgangssak (S-sak 01/2020)  

Navnsetting av nye institutt ved Det humanistiske fakultet 

 

 

 

  

       

  

  

 

  

Deltakere i behandlingen av rundgangssaken:  

  

Styret:  

Professor Kjersti Fløttum (fungerende styreleder) 

Leder for samfunnskontakt Sintef, Jo Stein Moen 

Professor Randi Solheim 

Professor Lasse Hodne 

Professor Gøril Thomassen Hammerstad 

Førsteamanuensis Anne Dahl  

Rådgiver Einar Walstad 

Postdoktor Denis Akin  

Student Idunn Nielsen Hatling 

 

Følgende deltok ikke ved behandlingen:  

Professor Einar Lie (styreleder) ble anmodet om ikke å delta i behandlingen av saken med 

bakgrunn i at det er reist spørsmål om hans habilitet i denne saken. Det vises her til siste ledd 

i Forvaltningslovens § 6 siste ledd der det heter «Det skal også legges vekt på om 

ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» Professor Einar Lie valgte på denne bakgrunn å ikke 

delta i behandlingen av saken. 

Studentrepresentant Maria Helene Hanssen Beck meldte seg inhabil. 

Studentvararepresentantene Sondre Rekdal og Susann Viktoria Falla meldte seg inhabile. 

Alle studentrepresentantene som meldte seg inhabile, er tilknyttet Institutt X eller Institutt Y. 

 

 

 

___________________________________________________________________________  
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Vedtakssak: 

 

S-sak 1/2020     Navnsetting av nye institutt ved Det humanistiske fakultet 

 

Sakspapir: 

• Notat av 03.02.2020 med vedlegg fra dekan 

 

 

Vedtak: 

«1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet viser til notat av 

03.02.2020 fra dekan og anbefaler at 

• Instituttet som i dag benevnes X gis navnet «Institutt for historiske og 

klassiske studier» med akronym IHK, og det engelske navnet 

«Department of Historical and Classical Studies».  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

«2. 

• Instituttet som i dag benevnes Y gis navnet «Institutt for moderne 

politisk og sosial historie» med akronymet IPH, og det engelske navnet 

«Department of Modern Political and Social History”. 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  

Følgende stemte for forslaget: Kjersti Fløttum, Jo Stein Moen, Randi 

Solheim, Deniz Akin, Einar Walstad og Idunn Nielsen Hatling. 

Lasse Hodne, Gøril Thomassen Hammerstad og Anne Dahl stemte blankt. 

 

 

 

 

 



Fra: Anne Kristine Børresen 

Sendt: onsdag 5. februar 2020 09:43 

Til: John Kamsvåg 

Kopi: Bjørn Kåre Myskja; Sara Brinch 

Emne: FW: Navnevalg X og Y - kjønnsdimensjon 

 

 

 

From: Siri Øyslebø Sørensen <siri.sorensen@ntnu.no>   

Sent: Wednesday, February 5, 2020 9:30 AM  

To: Anne Kristine Børresen <anne.k.borresen@ntnu.no>  

Subject: Navnevalg X og Y - kjønnsdimensjon 

 

Til dekan Anne Kristine Børresen, 

  

Jeg skriver i kraft av rollen som Likestillingsombud ved HF fordi jeg har 

fått en henvendelse hvor  

jeg er blitt gjort oppmerksom på en bekymring for en sementering av 

kjønnsubalanse i fagfeltet  

med utgangspunkt i hvordan de nye instituttene X og Y skal navnsettes. 

  

Historiefaget har lenge hatt en utfordring med å være maskulint konnotert 

og dominert. Vi  

vet at kjønnede forestillinger om fag skapes i samspillet mellom hvem som 

er representert i  

faget og innholdet i den faglige aktiviteten. Kvinner har i historiefaget 

vært marginalisert langs  

begge akser. Denne dynamikken er selvforsterkende gjennom at 

rekrutteringsmønstre påvirkes.  

Det må dermed ofte både høy bevissthet og aktive grep til for å skape 

endring.  

  

Jeg forstår at det i praksis har endt opp slik at 

kjønnsbalansesituasjonen er ulik ved de to  

instituttene, og at det av mange grunner er den eneste mulige og den 

riktige løsningen. Dermed  

blir det, sett i et langsiktig likestillingsperspektiv svært viktig å ta 

et bevisst valg omkring  

hvorvidt man bør bidra til å befeste marginalisering av kvinner gjennom 

måten eierskap til  

fagfelt signaliseres på i navnsetting av fagmiljøer.  

  

Jeg ber om at fakultetet også redegjør for hvordan dere resonnerer 

omkring denne  

dimensjonen ved beslutningen som skal tas når dere behandler saken i 

fakultetsstyret.  

  

Vennlig hilsen 

Siri Øyslebø Sørensen, Likestillingsombud ved HF 

 

 

*********************************************** 

Siri Øyslebø Sørensen 

Associate Professor, Head of Center for gender research 

Department of Interdisciplinary studies of culture - NTNU 

 

https://www.ntnu.edu/employees/siri.sorensen 

 



Dragvoll, 06.02.20 

 

Svein Richard Brandtzæg 

Styreleder NTNU 

 

Ad navnsetting av nye institutt ved Det humanistiske fakultet 

Som instituttleder ved institutt X vil jeg tillate meg å utdype og presisere noen sentrale 

saksopplysninger fra Xs ståsted. Hovedargumentasjonen vår står i det vedlagte notatet av 

30.januar, men ved en inkurie fra fakultetet fikk jeg ikke innsyn i notatet fra instituttleder ved 

Y av 31.januar før saken gikk til behandling i fakultetsstyret. 

Det er viktig for oss å framheve at navnet "Institutt for historiske og klassiske studier" ikke er 

et navn som alle ved instituttet jublet for eller i utgangspunktet følte seg helt komfortable 

med ut fra faglig profil. Som beskrevet i notatet vårt av 30.januar er navneforslagene våre 

resultat av en aktiv intern medvirkningsprosess på instituttet og i dialog med fakultetet for å 

komme med forslag som var i tråd med kriteriene i rektorvedtaket av 16. desember i fjor. 

Navneforslagene våre er derfor kompromiss som folk aksepterer for å kunne komme videre i 

arbeidet for å etablere normale arbeidsforhold. Dessverre har de dystre spådommene om 

fortsatt konflikt og samarbeidsproblemer mellom de to nye instituttene så langt slått litt for 

mye til. Slitne kollegaer har ikke kunnet få den nye starten som fagpersoner som de både 

fortjener og håper, fordi så mye tid og arbeidsinnsats må brukes på kamper med Y. 

Y påstår at "historiske studier" er like konkurrerende som "moderne historie" ettersom det 

første også dekker virksomheten ved Y. "Historiske studier" er imidlertid et mye videre 

begrep som dekker flere fagfelt enn bare "historie". Det var grunnen til at det ble brukt som 

navn på det nå nedlagte instituttet, gitt kriteriene for instituttnavn og at instituttet huset seks 

ulike studieprogram. Institutt X har nå fire ulike studieprogram som det ikke er mulig å 

spesifisere i et instituttnavn ut fra kriteriene. Løsningen ble derfor å skille ut navnet på det 

programmet som kanskje best kan forsvares å bli gitt en særstilling, nemlig "Klassiske 

studier" (forløperen til det gamle IHS, het "Institutt for historie og klassiske fag). 

Problemet er selvsagt ikke om et instituttnavn hindrer en ansatt ved X å forske i moderne 

historie. Poenget er hvilket signal overfor omverdenen et instituttnavn gir, og det er og blir 



viktig i dagens nasjonale og internasjonale universitetsverden. Et instituttnavn med 

"historiske studier/Historical Studies" vil på grunn av begrepets vide betydning ikke 

signalisere at all institusjonell historieforskning og -undervisning skjer ved X, i samme 

omfang som navnet "Institutt for moderne historie" vil bli oppfattet som det instituttet ved 

NTNU som dekker det organiserte historiestudiet i moderne historie  

I styrets vedtak om deling av IHS het det at framtidig organisering skulle sikre at «fag-

administrative oppgaver kan utføres så enkelt som mulig.» Fagadministrative oppgaver vil 

normalt være studieprogramarbeid. Dersom styret skulle vedta noe annet enn HFs 

fakultetsstyres innstilling vil dagens konkurransesituasjon tilspisse seg, fordi HF ender opp 

med to fagmiljøer med hevd på moderne historie. Dette er noe annet enn to miljøer som 

driver faglig arbeid innenfor moderne historie.  

 

Vennlig hilsen 

Erik Opsahl 

Instituttleder X 
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27.01.2021  

Saksansvarlig:  Bjarne Foss 

Saksbehandler: Morten Størseth   
 
 
 
 

N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: SINTEFs råd  -  Oppnevning av medlemmer 

 

 

 

Tilråding: 

 

Styret oppnevner Øystein Eriksen Søreide og Vebjørn Bakken som medlemmer i SINTEFs råd i 

perioden fram til 31.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

I henhold til stiftelsen SINTEFs vedtekter (vedlagt) består SINTEFs råd av 28 medlemmer. Av disse 

oppnevnes 25 medlemmer av NTNUs styre. Funksjonstiden er 4 år. Iht vedtektene skal 

 

• 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, 

• 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets 

Hovedorganisasjon, 

 

Vi er blitt varslet om at to av medlemmene i SINTEFs råd, Håkon Haugli og Kristin Vinje har skiftet 

arbeidssted. På forslag fra NHO og Universitetet i Oslo foreslår vi at disse erstattes av henholdsvis: 

• Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia 

• Vebjørn Bakken, direktør UiO Energi 
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NTNU O-sak 5/20 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
Universitet 
 

29.01.2020 

Saksansvarlig:  Merete Kvidal 

Saksbehandler: Kirsti Overgaard Vestad 

                   

                        
 
 

N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om:  Campusutvikling ved NTNU – Orientering om oppdragsbrev og status i prosjektene 

NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgesetergate 10 - Helse og sosial 

_________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn 

 

Denne saken omhandler de tre store byggeprosjektene ved NTNU i Trondheim i de kommende ti 

årene; Elgesetergate 10, Ocean Space Centre og NTNU Campussamling.  Statsbygg er byggherre for 

alle tre, men prosjektene har ulik karaktér og finansieres på noe ulike måter. 

 

Det foregår campusutvikling på alle NTNUs campuser, i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. NTNU vil 

sammenstille våre campusutviklingsplaner for alle tre byer i løpet av året og vil orientere styret om 

dette arbeidet i senere møte. 
  

Kunnskapsdepartementet har en klar forventning om synergier og betydelige virksomhetsmessige 

gevinster. Derfor er det nødvendig at byggeprosjekt og utvikling av NTNUs virksomhet foregår 

parallelt, med godt samspill mellom byggherre og virksomhet. Bevilgningene til prosjektene er 

begrunnet i samfunnsnytte og den nasjonale betydningen de har for utviklingen av verdensledende 

utdannings- og kunnskapsmiljø, samt å sikre relevante kandidater og kompetanse til framtidas 

arbeidsliv.   
 

NTNU har de siste årene utarbeidet flere viktige premissdokumenter som legger grunnlag for at 

prosjektene kan utvikles i tråd med NTNUs behov for virksomheten. Rammer og rammebetingelser 

for prosjektene kan likevel utfordre disse. 
 

Formålet med denne saken er å orientere styret om innholdet i oppdragsbrevene som angir rammene 

for de tre prosjektene NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgesetergate 10 – Helse og 

sosial i kommende periode. 

 

Oppdragsbrev for NTNU Campussamling er gitt fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg. 

Oppdragsbrev for Ocean Space Centre er gitt fra Nærings- og Fiskeridepartementet til Statsbygg. 

Oppdragsbrevet for Elgesetergate 10 – Helse og sosial er gitt fra NTNU til Statsbygg. 
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NTNU Campussamling 

 

I oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg, datert 20.12.2019 ber 

Kunnskapsdepartementet Statsbygg om å videreføre prosjektet for NTNU Campussamling fram til 

ferdig forprosjekt. Kunnskapsdepartementet viser til Statsbyggs oversendelse av Oppstart 

forprosjektrapport (OFP) for NTNU Campussamling datert 17.12.2018, og til ekstern kvalitetssikring 

av denne i rapport av 15.05.2019, og ber Statsbygg videreføre prosjektet med utgangspunkt i 

basisprosjektet som er beskrevet i OFP-rapporten. 

 

Utvalgte punkter fra oppdragsbrevet: 

Prosjektutløsende behov og mål 

Prosjektet skal samle store deler av NTNUs campus i Trondheim til området rundt 

Gløshaugen. Det prosjektutløsende behovet var nettopp å hente ut synergier mellom fagmiljøene 

gjennom å samle NTNU i Trondheim. Campussamlingen skal legge til rette for økt tverrfaglighet og 

samarbeid og bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling. 

 

For å få til forventede synergier er det nødvendig at byggeprosjektet og utviklingen av 

virksomheten foregår parallelt. NTNUs beslutninger om egen virksomhetsutvikling gjøres i 

forkant slik at byggeprosjektet kan planlegges for framtidens universitet. 

 

Rammer for prosjektet 

Finansielle rammer 

Fram til ferdig forprosjekt er kostnadene beregnet til 640 mill. kroner for byggeprosjektet og 

75 mill. kroner for brukerutstyrsprosjektet over fire år. Tallene er i 2018-kroner. I 

statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39 mill. kroner for prosjektering av byggeprosjektet 

over kapittel 530, post 30. Prosjektering av brukerutstyret finansieres over kapittel 530, post 

45 med 1 mill. kroner i 2020. 

 
Prosjektet skal i byggefasen finansieres som et ordinært byggeprosjekt over kap. 530, post 

31. Estimat for styringsrammen (P50) for bygg- og brukerutstyr er satt til 10,810 mrd. kroner 

(2018-kroner) og er referansen for den kostnadsstyrte prosjektutviklingen. 

 

Kostnadsreduserende tiltak skal utredes i forprosjektfasen, og det skal også utarbeides en kuttliste.  
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Statsbygg bes i oppdragsbrevet om å utarbeide kalkyle for fremtidige FDV-kostnader (forvaltning, 

drift og vedlikehold) for NTNU. 

 

For kommende prosjektfaser er det en del kostnader som ikke inngår i styringsrammen. Dette er 

knyttet til NTNUs prosjektkostnader og inkluderer prosjektorganisasjon, arealutvikling og midlertidig 

driftsfase. I notat til KD 06.12.2018 er dette estimert til å være 622 mill. kroner for perioden 2019-

2028 (se vedlegg). Siden dette notatet ble utarbeidet har prosjektets forprosjektfase blitt forlenget 

med et år, og det vil medføre ytterligere kostnader knyttet til NTNUs prosjektorganisasjon. 

 

Arealrammer 

Nybyggarealene skal være inntil 92 000 m2 brutto (BTA) og arealer som bygges om skal 

være inntil 45 000 m2 brutto (BTA). Arealrammen er en øvre grense. Dimensjonerende antall 

brukere er 960 ansatte og 8420 studenter. 

 

Gjennomføring 

På bakgrunn av de økonomiske rammene for forprosjektfasen har Statsbygg lagt til grunn en 

gjennomføring av forprosjektet over fire år, fra 2020-2023. KD legger til grunn at KS2 trinn 1 

gjennomføres i 2022 og KS2 trinn 2 i løpet av 3. kvartal 2023. Begge kvalitetssikringene skal 

foregå parallelt med prosjektutviklingen, slik at prosjektet kan videreutvikles kontinuerlig i 

overgangen mellom forprosjekt og gjennomføringsfase. 

 

Miljøambisjon 

Plusscampus er utredet og ekstern kvalitetssikrer vurderer høy miljøambisjon som 

samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

 

KD ber Statsbygg om å videreføre prosjektet som en plusscampus under forutsetning av at 

ambisjonen muliggjøres innenfor basisestimatet. Ambisjonen innebærer at nybyggene skal 

ha plusshusstandard. For å realisere dette må energisystemet til bygningsmassen integreres 

med NTNUs energi-HUB på Gløshaugen, og det må etableres sesonglager for varme. Det 

skal også legges til rette for utslippsfrie transportløsninger. 

 

Det er spesifikke energitiltak som er medregnet i analysen (passivhusløsninger, solenergitiltak og 

sesonglagring av varme). Dersom prosjektutviklingen viser at det kreves andre vesentlige tiltak for å 

oppnå plusscampus må dette fremlegges departementet i god tid før forprosjektets ferdigstillelse. Gir 

miljøambisjonen vesentlige merkostnader enn basisestimatet presentert i OFP-rapporten vil KD da ta 

stilling til hva slags ambisjonsnivå som skal legges til grunn. 

Prosjektorganisering; roller og ansvar 

En viktig suksessfaktor for å oppfylle målene med campussamlingen er å få til et godt 

samspill mellom Statsbyggs byggeprosjekt og NTNUs virksomhetsutvikling og 

brukerinvolvering. Det forutsetter gode, forankrede og gjensidig forpliktende 

medvirkningsprosesser, med tydelige roller- og ansvarsbeskrivelser. Campussamlingen 

består således av to delprosjekter. Bygge- og brukerutstyrsprosjektet ledes av Statsbygg. 

Mottaksprosjektet ledes av NTNU og skal sikre at universitetets behov blir ivaretatt. Behovet 

inkluderer også NTNUs strategiske virksomhetsutvikling. 

 

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver, prosjekteier og leder av prosjektrådet. 

 

Statsbygg er byggherre og leder prosjektet.  

 

NTNU leder mottaksprosjektet og er fremtidig forvalter og bruker. Universitetet er ansvarlig 
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for gevinstrealiseringen etter byggeprosjektets avslutning.  

 

Videre arbeid med NTNU Campussamling 

NTNU er orientert om oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Første kvartal 2020 jobber 

NTNUs prosjektorganisasjon NTNU Campusutvikling, i samarbeid med Statsbygg, med å omsette 

hva rammene fra oppdragsbrevet betyr for gjennomføring av forprosjektfasen på operativt nivå. Dette 

inkluderer fremdriftsplaner, leveranser, omfang, ressurspådrag, samt hvilke dilemma, konsekvenser 

og muligheter dette gir for NTNU. 

 

Ocean Space Centre 

 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har gitt Statsbygg i oppdrag å lede prosjektarbeidet for 

Ocean Space Centre. Stortinget har bevilget 55 millioner kroner for arbeidet som skal utføres i 2020. 

Midlene skal dekke forprosjekteringskostnader for bygg og brukerutstyr.  

 

Arbeidet bygger på basis som ligger til grunn i Oppstart Forprosjekt rapporten for Ocean Space 

Center. Planen er at denne delen av arbeidet skal være ferdig i mars 2021. Kvalitetssikring (KS2) 

planlegges gjennomført våren 2021. 

  

Arealrammen for prosjektet er brutto på 48.819m2. Styringsrammen (P50) som ligger i OFP rapporten 

er beregnet til 6,2 mrd. kroner inkl mva.  

 

Neste punkt i statens kvalitetssikringsordning for Ocean Space Centre er Ekstern kvalitetssikring del 

2 (KS2). KS2 er delt i to trinn, der den delen som omhandler kontraktsstrategi ble levert inn i 

desember 2019 for KS2 godkjenning. Kontraktstrategidelen ble godkjent av ekstern kvalitetssikrer. 

Nærings- og fiskeridepartementet er eier av notifiseringsprosessen. Notifiseringen behandles av 

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Planen er at ESA skal få svar på alle sine spørsmål i løpet av våren 

2020. Målet er at ESA har ferdigbehandlet notifiseringen innen april 2021. 

 

Statsbygg vil vurdere kostnadsreduserende tiltak og vurdere gjenbruk av eksisterende anlegg. Alle 

tiltak skal vurderes i henhold til funksjonalitet og arealeffektivitet, dette igjen opp mot 

gevinstrealiseringsplanen. 

 

Miljøambisjon 

Nærings- og fiskeridepartementet legger til grunn at en må følge opp miljøambisjonene som ligger i 

Oppstart Forprosjekt rapporten. Dette innebærer eksempelvis bruk av varmepumper og solceller. 

Ytterlige tiltak bes vurdert. 

  

Prosjektorganisering; roller og ansvar 

Nærings- og fiskeridepartementet har etablert et prosjektråd som følger prosjektutviklingen. I tillegg 

til Nærings- og fiskeridepartementet består prosjektrådet av Finansdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og 

energidepartementet, Statsbygg, NTNU og SINTEF. 

  

Prosjektet har lagt opp til en stram fremdriftsplan. Dette vil fordre i perioder at NTNU og SINTEF vil 

stille opp med nødvendige ressurser for å sikre at Statsbygg får nødvendig underlag. 

Det som spesielt skiller ut Ocean Space Centre fra de fleste byggeprosjekter er størrelsen og mengden 

av laboratorieutrustning. Gjennom arbeidet med supplerende analyse, OFP rapport og arbeid i 
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forprosjekteringsfasen har utstyret vært premissgiver for utformingen av byggene. Dagens løsning 

bygger på behovet som de fagansvarlige i NTNU og SINTEF har beskrevet og begrunnet behovet for. 

Det er gjort flere markedsundersøkelser for å bekrefte behovet. Dette slik at utstyret og behovet for 

areal er i henhold til hva som forventes av markedet i forhold til de tjenester som OSC skal kunne 

tilby og utføre. 

 

 
 

NTNU eier dagens tomt og i hovedsak byggene som står på Tyholt i dag. Arealet er uregulert og 

planprosessen for å få regulert området er påbegynt. Tomten er på ca. 100 mål, men deler av tomten 

er definert som mulig Landbruk, Natur og Fritidsområde. Mulige utbygningsutkast er under 

utarbeiding, og en har plass nok på dagens tomt for de mulig aktuelle alternativene. 
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Det er satt opp prosjektorganisasjon for forprosjektfasen. Arbeidet startet 2. januar i år. En er i tett 

dialog og samarbeid med Statsbygg som gjelder utforming av utstyrsbehov og bygg. Statsbygg har 

faste forumsmøter hvor de aktuelle fra alle arbeidsgruppene er med.  Det er høyt fokus på 

brukermedvirkningen. Dette vil bli ivaretatt gjennom arbeidet i alle arbeidsgruppene. Det er i tillegg 

satt opp i organisasjonskartet en brukerkoordinator, som vil ha spesielt fokus på brukerinvolvering fra 

NTNUs side. Statsbyggs fokus er på en videre detaljeringsgrad på utstyret som er beskrevet i det 

tidligere arbeidet. 

 

Elgesetergate 10 - Helse og sosial 

  
Regjeringen ga i pressemelding av 04.09.2019 sin tilslutning til at NTNU gir Statsbygg i oppdrag å 

starte arbeidet med et nytt bygg for helse- og sosialfag i Elgesetergate 10 i Trondheim. Det betyr at 

ved inngangen av 2020 går prosjektet inn i detaljprosjekteringsfasen. Prosjektet skal gjennomføres av 

Statsbygg som et brukerfinansiert prosjekt, med omfang og tilhørende målstruktur angitt i 

forprosjektgrunnlaget fra mars 2018. Statsbygg vil være eier, og NTNU leietaker. Leieavtalen løper i 

30 år. 

 

Prosjektet har et bruttoareal på ca 13000 m2 og skal erstatte dagens leielokaler på Tunga, og 

komplettere NTNUs universitetsarealer på Øya. Bygget er dimensjonert for ca. 2000 studenter og 200 

ansatte. Det er prosjektert med 8 generelle undervisningsrom (50 – 120 plasser), 52 grupperom i ulik 

størrelse og spesialarealer for fagene ergoterapi, fysioterapi, sosionomfag, vernepleie, barnevern og 

audiologi i forprosjektet. 

 

Foruten læringsarealer for studentene skal bygget romme arealer for forskning, arbeidsplasser for 

vitenskapelig ansatte og administrasjon for de aktuelle fagmiljøene. I tråd med regjeringsvedtak fra 

juni 2016 skal nybygget for NTNU realiseres integrert med et nytt idretts- og velferdsbygg på ca 

5900 m2 for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Studentsamskipnaden(Sit) 

er eier av disse arealene. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent en styringsramme (P50) 

for prosjektet på 508 mill. kroner og en kostnadsramme (P85) på 550 mill. kroner, inkludert 

midler til kunstnerisk utsmykning (prisnivå 23. januar 2017). Prosjektet vil bli finansiert innenfor 

bevilgningen til brukerfinansierte prosjekter, kap. 2445, på KMDs budsjett. I tråd med regelverket for 

brukerfinansierte byggeprosjekter skal utgifter til husleie, brukerutstyr, bruksavhengige 

driftskostnader og kostnader til indre vedlikehold dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for 

NTNU. Det vil si at økte leiekostnader etc. ikke vil bli kompensert gjennom økte bevilgninger. 

 

Prosjektorganisering; roller og ansvar  

Statsbygg er prosjektets byggherre med NTNU som leietaker og Sit som eier av velferds- og 

idrettsdelen av bygget. I prosjektarbeidet organiseres brukerne med utgangspunkt i NTNUs Program 

for involvering. På øverste nivå etableres et prosjektstyre med deltagelse fra NTNU, Sit og Statsbygg. 

I styringslinjene til NTNU og Sit etableres styringsgruppe, hovedbrukergruppe og arbeidsgrupper 

med utstrakt samhandling og deltakelse på tvers av organisasjonene. 

 

Statsbygg vil etter ønske fra NTNU utarbeide et notat og beslutningsplan som gir grunnlag for 

arbeidsprosessene i brukergruppene i den kommende detaljprosjekteringsfasen. Notatet gir føringer 

for hva handlingsrommet er innenfor gjeldende rammer.  

  

 
 

NTNU er opptatt av at våre eide og leide bygg har god funksjonalitet, brukskvalitet og 

transformasjonsevne til å møte endrede behov i vår kjernevirksomhet. Bygget er prosjektert med 

utstrakt sambruk av arealer med Sit. En viktig suksessfaktor er godt samspill mellom byggeprosjektet 

og NTNUs og Sits virksomhetsutvikling gjennom gode, forankrede og gjensidige 

brukermedvirkningsprosesser, med tydelige roller og mandater. 

 

NTNU har i oppdragsbrevet stilt krav om at Statsbygg skal være representert med prosjektleder/ass. 

prosjektleder fem dager i uken i byggefasen for å sikre at prosjektet har nødvendig tilstedeværende 

myndighet på byggeplass. 

  

Miljøambisjon 

Nybygget skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp med 30% sammenlignet med et referansebygg 

på nivå med gjeldende tekniske forskrift (TEK 17).  

 

https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+Program+for+involvering_20160701+ferdig.pdf/a5f60dd9-ff22-419f-96db-707aa6cff5d3
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+Program+for+involvering_20160701+ferdig.pdf/a5f60dd9-ff22-419f-96db-707aa6cff5d3
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Prosjektet skal prosjekteres og bygges som et ZEB-O ÷EQ bygg. Det vil si at bygget har en 

produksjon av fornybar energi som kompenserer for klimagassutslippet fra byggets energiforbruk, 

miljø under drift, minus energiforbruk knyttet til brukernes utstyr. Bygget tilfredsstiller kravet om 

ZEB-O ÷EQ med en strømproduksjon fra et solcelleanlegg på ca. 422 MWh. 

 

Statsbygg ønsker at dette bygget skal få en høy BREAM score. Det betyr strenge miljøkrav til 

energiforbruk, materialbruk, generering av biltrafikk mm. 

 

Takflatene og glasstakets sørvendte flate utnyttes til energiproduksjon ved hjelp av solcellepaneler. 

Plassering av solcelleanlegget koordineres med solfangeranlegg og andre tekniske installasjoner 

(varmepumpe osv) for å minske skyggeileggelse av panelene. 

 

Prinsipper for endringshåndtering  

Alle forhold ved byggeprosjektet som har konsekvens for funksjonalitet, kostnad eller 

framdrift/ferdigstillelse for NTNU og/eller styringsrammen, skal dokumenteres av byggherre og 

godkjennes av NTNU, uavhengig av hvilken part som initierer endringene. NTNUs prosjektleder 

vurderer behov for involvering i NTNUs øvrige organisasjon for hver enkelt endringsbeslutning. 

Statsbygg oppdaterer og fører endringslogg i prosjektet. 

 

 

Fremdriftsplan:  

Statsbygg utarbeider framdriftsplan med tilhørende hovedprosesser, og byggherrebeslutningsplan for 

prosjektet hvor det tydelig framgår hvilke leveranser som leveres når, samt innhold i leveranser der 

NTNU og Sit skal involvere sine brukerorganisasjoner i detaljprosjekteringsfasen. Ut fra tidligere 

skissert fremdriftsplan forventes bygget ferdig og klart for innflytting sommeren 2022, forutsatt at 

detaljprosjektering ble startet opp i 2019. Ettersom detaljprosjektering ikke startet opp i 2019 kan vi 

forvente at det blir gjort justeringer i framdriftsplan. 

 

Statsbygg er for tiden i dialog med entreprenør og revidert fremdriftsplan for prosjektet er forventet 

lagt frem for NTNU i feb./mars 2020. 

  

NTNUs ansvar og oppgaver 

NTNU skal sammen med Statsbygg sørge for gode brukerinvolveringsprosesser i prosjektet for å 

sikre god funksjonalitet for arealer og brukerutstyr. Det skal være høyt fokus på grensesnitt mellom 

bygg og brukerutstyr gjennom hele detaljprosjekterings- og byggefasen. Våre leveranser av 

brukerutstyr (for eksempel IT, AV, spesialutstyr og møblering) skal inngå i byggeprosjektets 

framdriftsplaner som en integrert og koordinert aktivitet, både i prosjektering og montering. God 

brukerinvolvering er her et sentralt verktøy.  

 

Prosjektleder har allerede bedt fakultetene om å starte kartlegging av spesialutstyr som kan 

gjenbrukes. Vi ser også utfordringer knyttet til arbeidsplassarealene. Her vil vi jobbe videre med 

utformingen og hvilke muligheter vi evt har til forbedringer. Ett av perspektivene er å se på 

spesialarealene i dette bygget, i lys av helheten på Øya 

  

 Oppstart internt ved NTNU – forarbeid før detaljprosjektering 

  

Elgsetergate 10 er utformet med tanke på muligheter for nye, mer studentaktive undervisningsformer. 

Byggeperioden er lang, og integrasjon av fagmiljøene etter fusjonen pågår fortsatt. Det er ikke 

usannsynlig at fakultetene vil se behov for å flytte på fagmiljø på Øya i denne lange perioden. Det 

viktigste er å ivareta dimensjonerende antall ansatte og studenter, slik at vi holder oss innenfor 

tilslutningen Kunnskapsdepartementet ga til bygget 
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Fakultetene har startet arbeidet med å se på mulighetene endrede undervisningsformer, sambruk og 

fleksibilitet kan gi. 

  

 

Vedlegg: 

NTNU Campussamling – Oppdragsbrev om oppstart forprosjekt, fra Kunnskapsdepartementet til 

Statsbygg 20.12.2019 

NTNU Campussamling – NTNU kostnader prosjektfase – oversendt Kunnskapsdepartementet 

07.12.2018 

Ocean Space Centre – Oppdragsbrev om oppstart forprosjekt, fra Kunnskapsdepartementet til 

Statsbygg 20.12.2019 

NTNU Elgesetergate 10 – Helse og sosialfag – Oppdragsbrev om oppstart kurantprosjekt, fra NTNU 

til Statsbygg 25.11.2019. 
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NTNU Campussamling – Oppdragsbrev om oppstart forprosjekt 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til Statsbyggs oversendelse av Oppstart forprosjekt-

rapport (OFP) for NTNU Campussamling datert 17.12.2018, og til ekstern kvalitetssikring av 

denne i rapport av 15.05.2019. Etter KDs vurdering oppfyller OFP-rapporten kravene til 

beslutningsgrunnlag, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for styring av 

store statlige byggeprosjekter i tidligfase. KD ber med dette Statsbygg om å videreføre 

prosjektet fram til ferdig forprosjekt med utgangspunkt i basisprosjektet som er beskrevet i 

OFP-rapporten.  

 

Prosjektutløsende behov og mål 

Prosjektet skal samle store deler av NTNUs campus i Trondheim til området rundt 

Gløshaugen. Samlokaliseringen innebærer flytting av fagmiljøene som i dag er lokalisert på 

Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst, design og 

musikk). Fagene blir dermed samlokalisert med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene 

på Gløshaugen og med medisin-, helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet. Det 

prosjektutløsende behovet var nettopp å hente ut synergier mellom fagmiljøene gjennom å 

samle NTNU i Trondheim. Campussamlingen skal legge til rette for økt tverrfaglighet og 

samarbeid og bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling.  

 

For å få til forventede synergier er det nødvendig at byggeprosjektet og utviklingen av 

virksomheten foregår parallelt. NTNUs beslutninger om egen virksomhetsutvikling gjøres i 

forkant slik at byggeprosjektet kan planlegges for framtidens universitet.    
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Samfunnsmålet for prosjektet er:  

 

NTNU er en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon som ivaretar sitt samfunnsoppdrag 

på fremragende internasjonalt nivå. NTNU har en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som 

styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å hente ut synergier.  

 

Det er utformet fire effektmål for prosjektet med indikatorer. Effektmålene er: 

 

E1: NTNU driver fremtidsrettede utdannings- innovasjons- og forskningsaktiviteter med gode 

faglige og sosiale kvaliteter 

E2: NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og synergier 

E3: NTNU har en effektiv og bærekraftig campus 

E4: NTNU er åpen og inviterende mot omgivelsene, og tilbyr formidling av høy klasse 

 

Resultatmålene for prosjektet skal ha følgende prioritering: 1. Kostnad, 2. Kvalitet, 3. Tid. De 

fastsatte resultatmålene for prosjektet er beskrevet i dokumentet "revidert målbilde for 

campussamling NTNU" av 09.12.2019. 

 

Kunnskapsdepartementet ber om at prosjektet omsetter miljøambisjonene til konkrete 

miljømål i forprosjektfasen. 

 

Rammer for prosjektet 

Finansielle rammer 

Fram til ferdig forprosjekt er kostnadene beregnet til 640 mill. kroner for byggeprosjektet og 

75 mill. kroner for brukerutstyrsprosjektet over fire år. Tallene er i 2018-kroner. I 

statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39 mill. kroner for prosjektering av byggeprosjektet 

over kapittel 530, post 30. Prosjektering av brukerutstyret finansieres over kapittel 530, post 

45 med 1 mill. kroner i 2020.  

 

Prosjektet skal i byggefasen finansieres som et ordinært byggeprosjekt over kap. 530, post 

31. Estimat for styringsrammen (P50) for bygg- og brukerutstyr er satt til 10,810 mrd. kroner 

(2018-kroner) og er referansen for den kostnadsstyrte prosjektutviklingen. Estimat for 

kostnadsrammen (P90) for bygg- og brukerutstyr er satt til 13,7 mrd. kroner, hvorav 

brukerutstyr er beregnet til 1,485 mrd. kroner (P50) (2018-kroner). Utgiftene til brukerutstyr er 

estimert ut fra erfaringstall og type areal og utstyr.  

 

Departementet minner om at kostnadsreduserende tiltak skal utredes i forprosjektet og det 

skal utarbeides en kuttliste. Vi vil videre presisere viktigheten av at arbeidet med 

prosjektering av brukerutstyr gjennomføres så tidlig som mulig, og parallelt med det øvrige 

prosjekteringsarbeidet. 

 

Statsbygg bes utarbeide kalkyle for fremtidige FDV-kostnader for NTNU. 
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Arealrammer 

Nybyggarealene skal være inntil 92 000 m2 brutto (BTA) og arealer som bygges om skal 

være inntil 45 000 m2 brutto (BTA). Arealrammen er en øvre grense. Dimensjonerende antall 

brukere er 960 ansatte og 8420 studenter. 

 

For kontordelen i nye formålsbygg har regjeringen fastsatt en arealnorm på 23 kvm BTA per 

ansatt, jf. KMDs Rundskriv H-2/16 om normer for energi- og arealbruk for statlige bygg.  

I dette volumet inngår direkte arbeidsplassrelatert areal, fellesfunksjoner, øvrig 

kommunikasjonsareal, tekniske rom og konstruksjonsareal. Arealnormen er å anse som øvre 

grense. Normen kan imidlertid nås på ulike måter, og Statsbygg kan legge fram alternative 

arbeidsplassløsninger. For ansatte med mindre stillingsbrøker skal det foretas en egen 

vurdering av arealbehov.  

 

Kunnskapsdepartementet forutsetter at arealeffektive og fleksible løsninger legges til grunn i 

forprosjektet, og at det legges til rette for varierte arbeids- og læringsformer.  

Det forventes videre at prosjektet sikrer nødvendig kapasitet og fleksibilitet til lærings- og 

fellesarealer for studenter.  

 

Vesentlige arealendringer fra basisprosjektet beskrevet i OFP-rapporten som kan påvirke 

styringsmålene skal legges fram for prosjektrådet før eventuelle endringer gjøres.  

 

Gjennomføring 

Kunnskapsdepartementet ber om at det legges til rette for en gjennomføringsmodell med 

ekstern kvalitetssikring (KS2) i to trinn. Det innebærer at det i KS2 trinn 1 vurderes omfangs- 

og kostnadsutviklingen siden OFP og det gjøres en kostnads- og usikkerhetsanalyse. Det 

gjøres også en kvalitetssikring av kontraktstrategi, gjennomføringsstrategi med plan for 

tidliginvolvering av entreprenører og gevinstrealiseringsplan. Gjennomføringsstrategi 

innebærer også strategiske valg knyttet til rekkefølge og inndeling av delprosjekter. I KS2 

trinn 2 blir en endelig prosjektjennomgang for å bekrefte om prosjektet er innenfor de 

rammene som ble gitt ved oppstart forprosjekt, og danne grunnlaget for endelig fastleggelse 

av kostnads- og styringsrammen basert på det siste prosjektgrunnlaget.  

 

På bakgrunn av de økonomiske rammene for forprosjektfasen har Statsbygg lagt til grunn en 

gjennomføring av forprosjektet over fire år, fra 2020-2023. KD legger til grunn at KS2 trinn 1 

gjennomføres i 2022 og KS2 trinn 2 i løpet av 3.kvartal 2023. Begge kvalitetssikringene skal 

foregå parallelt med prosjektutviklingen, slik at prosjektet kan ha en kontinuerlig 

prosjektutvikling i overgangen mellom forprosjekt og gjennomføring.  

 

Miljøambisjon 

Departementet registrerer at plusscampus er utredet og at ekstern kvalitetssikrer vurderer 

høy miljøambisjon som samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
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KD ber om at Statsbygg viderefører prosjektet som et plusscampus under forutsetning av at 

ambisjonen muliggjøres innenfor basisestimatet. Ambisjonen innebærer at nybyggene skal 

ha plusshusstandard. For å realisere dette må energisystemet til bygningsmassen integreres 

med NTNUs energi-HUB på Gløshaugen, og det må etableres sesonglager for varme. Det 

skal også legges til rette for utslippsfrie transportløsninger.  

 

KD registrerer at det er spesifikke energitiltak som er medregnet i analysen 

(passivhusløsninger, solenergitiltak og sesonglagring av varme). Dersom prosjektutviklingen 

viser at det kreves andre vesentlige tiltak for å oppnå plusscampus må dette fremlegges 

departementet i god tid før forprosjektets ferdigstillelse. Gir miljøambisjonen vesentlige 

merkostnader enn basisestimatet presentert i OFP-rapporten vil KD da ta stilling til hva slags 

ambisjonsnivå som skal legges til grunn.  

 

Tomtevalg, plan og regulering 

Området rundt Gløshaugen er i konseptvalget besluttet som lokalisering. I OFP og tidligere 

utredninger er flere mulige tomter i dette området vurdert ut fra blant annet måloppnåelse og 

reguleringsrisiko. Tomter vest for dagens bygningsmasse, i retning Øya og sør for 

Gløshaugen er vurdert som mest gunstig.  

 

Når det gjelder tomtevalg vil KD presisere at tomter med høy utnyttelsesgrad bør være et 

viktig kriterium. Store sammenhengende volumer vil legge bedre til rette for forventede 

samlokaliseringsgevinster enn mer fragmentert bygningsmasse. I tillegg bør nærhet til viktige 

samarbeidspartnere vektlegges i vurderingene. KD ber Statsbygg ta utgangspunkt i 

effektmålene og resultatmålene ved vurdering av tomter. 

 

Statsbygg har ansvar for reguleringsprosessen. KD forutsetter at Statsbygg avklarer 

reguleringsrisiko og rekkefølgekrav med Trondheim kommune tidlig i forprosjektfasen. 

Tiltaket krever reguleringsplan med konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.  

  

Valg av kontraktstrategi 

Statsbygg som byggherre har ansvar for å velge kontraktstrategi. Det skal foreligge en 

utredning av minst to ulike kontraktstrategier for gjennomføringsfasen til KS2 trinn 1. Det 

første KS2-trinnet utføres i sluttfasen av reguleringsplanprosessen, slik at tidliginvolvering av 

leverandører er mulig i siste del av forprosjektet. Valget skal legges fram for prosjektrådet. 

 

Prosjektorganisering; roller og ansvar 

En viktig suksessfaktor for å oppfylle målene med campussamlingen er å få til et godt 

samspill mellom Statsbyggs byggeprosjekt og NTNUs virksomhetsutvikling og 

brukerinvolvering. Det forutsetter gode, forankrede og gjensidig forpliktende 

medvirkningsprosesser, med tydelige roller- og ansvarsbeskrivelser. Campussamlingen 

består således av to delprosjekter. Bygge- og brukerutstyrsprosjektet ledes av Statsbygg. 

Mottaksprosjektet ledes av NTNU og skal sikre at universitetets behov blir ivaretatt. Behovet 

inkluderer også NTNUs strategiske virksomhetsutvikling.   
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Ekstern kvalitetssikrer påpeker at ansvar og myndighet mellom prosjekteier, byggherre og 

bruker i prosjektet med fordel bør tydeliggjøres. KD slutter seg til dette og vil presisere 

viktigheten av tydelige roller og ansvar mellom partene. KD ber om at styringsdokumentet til 

Statsbygg oppdateres i forbindelse med oppstart forprosjekt, og at revidert organisasjonskart 

legges ved her etter at den er godkjent av departmentet. Styringsdokumentet skal utarbeides 

i tråd med Finansdepartementets rundskriv Statens prosjektmodell – Krav til utredning, 

planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten (08.03.2019). I 

forbindelse med oppdateringene ber departementet om at følgende premisser legges til 

grunn: 

 

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver, prosjekteier og leder av prosjektrådet. 

Departementet er ansvarlig for at samfunnsmålet ivaretas gjennom byggeprosjektet. 

Endringer i prosjektet som kan påvirke målene eller styringsrammen skal alltid forelegges 

departementet. Departementet er premissgiver og kan sette krav gjennom hele prosjektløpet. 

 

Statsbygg er byggherre og leder prosjektet. Det innebærer ansvar for gjennomføringen av 

prosjektet innen de premisser og krav som ligger til grunn for revidert basisprosjekt, herunder 

at prosjektet utvikles i tråd med fastsatte mål og styringsramme.  

 

NTNU leder mottaksprosjektet og er fremtidig forvalter og bruker. Universitetet er ansvarlig 

for gevinstrealiseringen etter byggeprosjektets avslutning. Mottaksprosjektet skal ivareta 

universitetets interesser, sikre hensiktsmessig brukerinvolvering iht. gjeldende 

fremdriftsplaner, definere funksjonsbehov og forberede mottaket av leveransene fra bygge- 

og brukerutstyrsprosjektet. Mottaksprosjektet har videre ansvar for å planlegge omfang av 

midlertidige lokaler for studenter og ansatte i byggefasen.  

 

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealiseringsplan 

I forprosjektet skal det foreligge en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse som redegjør for 

utviklingen fra analysen i tilleggsutredningen til KVU/KS1. Statsbygg har ansvar for å 

oppdatere denne analysen. 

 

En gevinstrealiseringsplan skal utarbeides med NTNU som prosessleder i samarbeid med 

Statsbygg ved oppstart forprosjekt. Planen skal forelegges kvalitetssikring. Den 

samfunnsøkonomiske analysen og de ikke-prissatte effektene som vurderes her bør være 

utgangspunkt for gevinstrealiseringsprosessen. Gevinstrealiseringsplanen skal gi en oversikt 

over forventede og ønskede gevinster av campussamlingen og anvendes til styring og 

planlegging i forprosjektfasen og i gjennomføringsfasen. Den skal vise hvordan gevinstene 

skal realiseres og hvilke kontrollmekanismer som kan kvalitetssikre dette, jf. DFØ-veileder 

Gevinstrealisering – planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter.  

 

Prosjektråd  

Prosjektrådet videreføres med mandat gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet av 

20.03.2018. I tråd med vanlig praksis skal prosjektrådet følge prosjektets framdrift og 

utvikling tett, herunder endringshåndtering og Statsbyggs vurderinger av kontraktstrategi. 



 

 

Side 6 
 

Prinsipper for endringshåndtering 

Vesentlige endringer fra basisprosjektet og andre forutsetninger gitt i dette brevet skal 

drøftes i prosjektrådet før beslutning. KD er ansvarlig for å vurdere behovet for endringer, 

herunder om endringer skal legges fram for KMD før det blir fattet en beslutning. Statsbygg 

som byggherre har ansvar for å loggføre beslutningene, etter nærmere dialog med KD som 

oppdragsdepartement. Vi viser ellers til omtale av prinsippene for endringshåndtering i KMDs 

veileder om styring av store statlige byggeprosjekter. 

 

KD ser fram til et godt samarbeid om prosjektet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Audun Digerud 

fung. avdelingsdirektør 
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Notat 

Til:  KD ved Erling Wist 

Kopi til: Merete Kvidal og Frank Arntsen 

Fra: NTNU 

Signatur:   

NTNU vil ha betydelige kostnader i forbindelse med campussamling som ikke fremkommer 
av byggeprosjektets ramme utarbeidet av Statsbygg. I tillegg vil NTNU ha behov for midler 
knyttet til Campusutvikling, men dette holdes utenfor denne saken, da det er egne prosesser 
vedrørende Campusutvikling for alle våre campusbyer. Behovet knyttet til campussamling 
gjelder fra 2019 til 2028 hvor NTNU, i 2019, også benytter egne midler som forskuttering for 
å opprettholde tilstrekkelig fremdrift i prosjektet.  
 
NTNUs behov knyttet til campussamling er vist i tabellen under; 
 

 
* Forutsettes finansiert innenfor byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt for campussamling. 
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NTNUs kostnader i prosjektfasen campussamling 
Forutsetninger: 

 Programledelse Campussamling: inkluderer kostnader for ansatte, innleie av noe 
bistand og generell drift. Tatt utgangspunkt i dagens situasjon og beregnet en økning 
de nærmeste årene på bakgrunn av erfaringstall. Det er beregnet at behovet knyttet 
til programledelse vil reduseres noe fra byggestart. 

 Arealutvikling: inkluderer ulike aktiviteter som vil ha stor aktivitet frem til byggestart. 
Dette gjelder programmering av arealer og brukerutstyr, utarbeidelse av 
kvalitetsprogram som vil gi direkte input til byggeprogram, skisseprosjekt, forprosjekt 
og pilotprosjekter samt deltakelse i prosjektering. I tillegg vil det foregå involvering- og 
medvirkningsprosesser gjennom hele perioden, og her er NTNUs egeninnsats i 
linjeorganisasjonen utelatt. Det forutsettes at programmering av arealer og 
brukerutstyr, skisseprosjekter, reguleringsarbeid, forprosjekt og prosjektering 
finansieres innenfor byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt for campussamling. 

 Prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekt: det forutsettes her at alle 
kostnader knyttet til prosjektering og gjennomføring av senter for psykisk helse, 
magasinene til Vitenskapsmuseet og ESFRI finansieres innenfor byggeprosjekt og 
brukerutstyrsprosjekt for campussamling. NTNU vil få betydelige kostnader knyttet til 
arbeider med grensesnitt mellom nye og gamle bygg, og dette ligger per nå ikke inne 
i prosjektrammen for campussamling. 

 

Kostnader midlertidig driftsfase Campussamling 
Forutsetninger:  

 Vi har fått beregnet kostnaden for flytting fra Dragvoll til 176 kr per kvm og benytter 
denne satsen i videre utregning. På Dragvoll er det i dag en miks av vanlig arealer 
og spesialarealer. Vi antar at den samme miksen vil være gjeldende også for 
ombyggingsarealer og flytting derfra.   

 Flyttekostnader inkluderer også rydding/avhending i leide lokaler samt 
administrasjonskostnader knyttet til flytting.  

 Antar at de som flytter fra Dragvoll kun flytter en gang. Spesialareal flyttes en gang. 
Antar videre at 80% av de som flytter grunnet ombygging må flytte to ganger. 80% av 
ombyggingsarealet fratrukket spesialareal utgjør rundt 22.000 kvm, forutsettes at 
disse deles i to byggeprosjekter. 
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 Det må være et mål at forskingsprosjekter ikke skal bli unødvendig berørt i 
byggeperioden, og det vil dermed være behov for å opprettholde drift av 
spesialarealer samtidig som nye bygges. Dette kan medføre enkelte kostnader, men 
størrelsen er vanskelig å beregne. Det er kun gjort et forsiktig anslag.  

 Man ønsker helst å unngå å måtte flytte på tung laboratoriestruktur, men per nå kan 
man ikke utelukke at dette må gjennomføres. Det er derfor anslått en kostnad knyttet 
til flytting av tung lab.  

 Det vil være behov for midlertidig lokaler i periode, anslått til 10.000 kvm i 4 år. 
Denne antakelsen er basert på de 45.000 kvm som må flyttes grunnet ombygging. 
Antar at ombyggingsprosjektet deles i to, og at hvert prosjekt tar rundt 2 år å 
gjennomføre. Dermed vil vi ha behov for midlertidig innlosjering i to omganger av 2 år 
på rundt 10.000 kvm. Har videre antatt husleiekostnad på 2500 kr kvm. og forventer 
da at beløpet inkluderer eventuelle nødvendige tilpasninger. 

 Det vil være behov for anskaffelse av noe ekstra utstyr knyttet til midlertidig lokaler. 
Her har vi benyttet erfaringstall knyttet til hva en arbeidsplass koster i etablering 
(25.000 kr.). For kalkylens skyld har vi tatt utgangspunkt i at det kun vil være ansatte i 
midlertidig lokaler og at 10.000 kvm rommer 435 ansatte. Det etableres kun èn gang, 
og medfører dermed en kostnad på rundt 11 mill kr. 

 Ekstra driftskostnader er beregnet ut fra erfaringstall hos NTNU Eiendom. Vi har tatt 
utgangspunkt i dagens driftskostnad på Gløshaugen og antatt at denne vil øke med 
20% i byggeperioden. Dette inkluderer NTNUs behov for ekstra vakt/sikring, renhold 
og energiforbruk i byggeperioden samt NTNUs speiling av Statsbyggs organisasjon 
knyttet til driftspersonell. 

 
 
Statsbygg har satt av 140 mill. kr til systematisk ferdigstillelse, hvor noen av disse 
kostnadene kan knytte seg til innleie av NTNUs driftspersonell inn i byggeprosjektet uten at 
dette er spesifisert ytterligere. Det er derfor knyttet noe usikkerhet i om det er overlapp 
mellom aktiviteter som fremkommer i dette dokumentet, og aktiviteter som er ment dekket 
av de midler Statsbygg har satt av til systematisk ferdigstillelse. 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Hallgeir Aalbu 
22 24 65 84 

Ocean Space Laboratories - oppdragsbrev forprosjektering 
Vi viser til Statsbyggs oversendelse av OFP-rapport for Ocean Space Laboratories i brev av 
20. juni 2019. Prosjektarbeidet er videreført gjennom høsten 2019, jf. oppdragsbrev av 19. 
mai 2019. 
 
Stortinget har bevilget 55 mill. kroner over kapittel 530, postene 30 og 45, til det videre 
arbeidet med Ocean Space Laboratories for 2020. Midlene skal dekke 
forprosjekteringskostnader for bygg og brukerutstyr. 
 
NFD ber med dette Statsbygg om å videreføre prosjektet fram til ferdig forprosjekt og 
utarbeide et sentralt styringsdokument. Arbeidet skal gjennomføres på grunnlag av det 
basisprosjektet som er beskrevet i OFP-rapporten.  
 
Arbeidet starter i januar 2020 og det sentrale styringsdokumentet forutsettes ferdigstilt i mars 
2021. Kvalitetssikring (KS2 del 2) planlegges gjennomført våren 2021.  
 
Departementet ber Statsbygg utarbeide anslag for kostnadene for forprosjekteringen fram til 
ferdig forprosjekt. 
 
Målstrukturen, slik den er beskrevet i OFP-rapporten, videreføres.  
 
Prosjektet har en brutto arealramme på 48.819 m2. Rammen (P50) for videre 
prosjektutvikling er 6,2 mrd. kroner for bygg og brukerutstyr (prisnivå pr. 15. mars 2019), som 
beskrevet i OFP-rapporten.  
 

Statsbygg 
Postboks 8106 DEP 
0032OSLO 
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Side 2 
 

I det videre arbeidet skal den foreslåtte kontraktsstrategien legges til grunn, dvs. flere 
totalentrepriser med samspill/tidlig involvering på deler av prosjektet, jf. Statsbyggs rapport 
fra 4. oktober 2019. Flere leverandører bør involveres i studier av de store bassengene, som 
anbefalt i kvalitetssikringsrapporten fra Atkins/Oslo Economics av 20. desember 2019. 
 
Statsbygg bes planlegge for at kostnadsreduserende tiltak kan gjennomføres. Mulighetene 
for gjenbruk av deler av eksisterende anlegg skal vurderes. Tiltak for kostnadseffektivitet og 
arealeffektivitet skal identifiseres. Tiltakene skal vurderes opp mot funksjonalitet og 
gevinster, jf. gevinstrealiseringsplanen. 
 
Statsbygg bes utarbeide kalkyle for fremtidige FDV-kostnader for brukerne som del av det 
sentrale styringsdokumentet. Dersom kostnadene vil variere med ulike eierløsninger, bør 
dette belyses. 
 
Statsbygg bes legge vekt på at driften i det eksisterende anlegget i størst mulig grad skal 
pågå i byggeperioden. Midlertidige løsninger for undervisnings- og forskningsaktiviteten skal 
utredes som del av forprosjektet og beskrives i det sentrale styringsdokumentet. 
 
NFD ber Statsbygg arbeide ut fra de miljøambisjonene som er foreslått i OFP-rapporten. 
Dette innebærer eksempelvis bruk av varmepumper for energigjenvinning og bruk av 
solceller, samt vurdering av ytterligere tiltak. Statsbygg bes kvantifisere eventuell gevinster 
eller merkostnader ut fra en referanse hvor spesielle miljøtiltak ikke inngår i prosjektet.  
 
NFD har etablert et prosjektråd som følger prosjektutviklingen, der Statsbygg deltar som 
byggherre for bygg og utstyr og NTNU/SINTEF deltar som brukere.  
 
Vesentlige endringer fra basisprosjektet og andre forutsetninger gitt i dette brevet skal 
drøftes i prosjektrådet før beslutning og dokumenteres i styringsdokumentet. Statsbygg har 
ansvar for å loggføre beslutningene og å kvantifisere endringenes konsekvens på 
effektmålene. Vi viser ellers til omtale av kostnadsstyrt prosjektutvikling og prinsippene for 
endringshåndtering i KMDs veileder for styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase. 
 
NFD ser fram til et fortsatt godt samarbeid om prosjektet Ocean Space Laboratories. 
 
Med hilsen 
 
Cathrine Meland 
ekspedisjonssjef  (e.f.) 
 
 

Hallgeir Aalbu 
prosjektleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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postmottak@statsbygg.no 

 

Ved:  Linda Sunde Eriksen 

 

 

Kurantprosjekt - Oppdragsbrev nybygg for NTNU, helse- og 
sosialfag, Elgeseter gate 10   
 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) viser til brev av 05.09.2019 fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) om å starte arbeidet med prosjektet Elgeseter gate 10 for NTNU og 
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Bygget er dimensjonert for ca. 2 000 
studenter og 200 ansatte og et bruttoareal på ca.13 000 m2. I tillegg bygges et integrert idretts- og 
velferdsbygg på ca. 5 900 brutto m2 for Sit.   
  
Regjeringen har gitt sin tilslutning til at prosjektet gjennomføres som et brukerfinansiert prosjekt med 
styringsramme (P50) på 508 mill. kroner og kostnadsramme (P85) på 550 mill. kroner, inkludert 
midler til kunstnerisk utsmykning.   
  
NTNU ber med dette Statsbygg om å starte arbeidet med å ferdigstille prosjektet innenfor de 
rammene som er gitt av KD, utkast til leiekontrakt av 06.11.2019 samt funksjonalitet, omfang og 
målstruktur angitt i forprosjektgrunnlaget. Ut fra tidligere skisserte fremdriftsplaner forventes bygget 
ferdig og klart for innflytting og bruk 01.06.2022.  
 
  
Prosjektorganisering, roller og ansvar   
  
Statsbygg er prosjektets byggherre med NTNU som leietaker og Sit som deleier. I prosjektarbeidet 
organiseres brukerne med utgangspunkt i NTNUs “Program for involvering”. På overordnet nivå 
etableres et prosjektstyre med deltagelse fra NTNU, Sit og Statsbygg. I linjene til NTNU og Sit 
etableres styringsgruppe, hovedbrukergruppe og arbeidsgrupper med utstrakt samhandling og 
deltakelse på tvers av organisasjonene. Se vedlegg “Organisering og brukerinvolvering 
Elgesetergate 10”.   

  
NTNU er opptatt av at våre eide og leide bygg har god funksjonalitet og transformasjonsevne til å 
takle endrede behov i vår kjernevirksomhet. Bygget er prosjektert med utstrakt sambruk av arealer 
med Sit. Endringer i disse arealene kan potensielt ha stor betydning for NTNUs virksomhet i bygget. 
På samme måte kan endringer av NTNUs arealer potensielt ha stor betydning for Sit. En viktig 
suksessfaktor er godt samspill mellom Statsbyggs byggeprosjekt og NTNUs og Sits 
virksomhetsutvikling gjennom gode, forankrede og gjensidige brukermedvirkningsprosesser, med 
tydelige roller og ansvarsbeskrivelser.   
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NTNU har utarbeidet kvalitetsmål for bygg og utomhus, samt arealkonsepter for arbeidsplass, 
læringsarealer og knutepunkt. Disse skal gjelde for alle NTNUs eide og leide bygg, og vil være 
foretrukne løsninger der det anses som hensiktsmessig i dette prosjektet.  
  
Byggeprosjektets fagressurser må delta i møter med NTNUs og Sits brukere for å gi byggeprosjektet 
inngående kjennskap til og riktig forståelse av funksjonskrav, og for å finne de optimale løsningene 
for funksjonalitet.  
  
Statsbygg utarbeider framdriftsplan med tilhørende hovedprosesser, og byggherrebeslutningsplan 
for prosjektet hvor det tydelig framgår når og i hvilke leveranser samt innhold i de leveranser NTNU 
og Sit skal involvere sine brukerorganisasjoner i, i detaljprosjekteringsfasen. Fremdriftsplanen må 
også vise sentrale milepæler i fasen med ferdigstillelse, idriftsetting og prøvedrift av bygget. NTNU 
ber om at fremdriftsplan med byggherrebeslutningsplan mv. legges frem innen utgangen av januar 
2020. 
  
Statsbygg oppdaterer og vedlikeholder byggeprosjektets dokumentasjon kontinuerlig. Herunder 
dRofus-database, romfunksjonsskjemaer, framdrifts- og beslutningsplaner, endringsmeldinger, 
møtereferater med mer, som holdes tilgjengelig for NTNU.  
  
Det skal være høyt fokus på grensesnitt mellom bygg og brukerutstyr gjennom hele 
detaljprosjekterings- og byggefasen. Våre leveranser av brukerutstyr (for eksempel IT, AV og 
møblering) skal inngå i byggeprosjektets framdriftsplaner som en integrert og koordinert aktivitet, 
både i prosjektering og montering. Brukerutstyr, som av bygg- og brukerutstyrsmatrisen framkommer 
som brukers kostnad, finansieres og anskaffes av NTNU.  
  
For å sikre en god prosess med konstruktiv samhandling med alle aktører og interessenter i 
prosjektet, forventer NTNU tilstedeværelse i Trondheim fra Statsbyggs prosjektleder 5 dager i uken 
fra detaljprosjektering starter og ut prøvedriftsperioden.  
  
 
Miljøambisjon   
  
Byggeprosjektet følger de samme miljøambisjonene som ligger til grunn i forprosjektet, med en 
reduksjon av klimagassutslipp på 30 % sammenliknet med et referansebygg på nivå med gjeldende 
tekniske forskrift (TEK17).   
 
 
Utløsing av opsjoner  
  
Utløsing av opsjoner avklares skriftlig med NTNU og Sit sine avtalte representanter.  
   
 
Prinsipper for endringshåndtering   
  
Alle forhold ved byggeprosjektet som har konsekvens for funksjonalitet, kostnad eller 
framdrift/ferdigstillelse for NTNU og/eller styringsrammen, skal dokumenteres av byggherre og 
godkjennes av NTNU, uavhengig av hvilken part som initierer endringene. Årsak til endring skal 



  3 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

 
Vår referanse 

 
 

 
 

 

 

 

angis i skriftlig endringsvarsel med dokumentasjon, som oversendes NTNU i tilstrekkelig tid til at 
saken kan behandles før endringen eventuelt godkjennes og evt. finansiering avtales.  
 
NTNUs prosjektleder vurderer behov for involvering i NTNUs øvrige organisasjon for hver enkelt 
endringsbeslutning. Statsbygg oppdaterer og vedlikeholder endringslogg i prosjektet.  
  
  
Tilgang for forsknings- og studentprosjekter  
  
NTNU ber om at Statsbygg legger til rette for at hele eller deler av bygge- og brukerutstyrsprosjektet 
kan benyttes som en del av NTNUs forskningsaktivitet og som del av studenters oppgaveskriving i 
master- eller bacheloroppgaver.  
  
  
NTNUs prosjektleder vil være Terese Brekke.  
  
Vi ser fram til et godt samarbeid!  
  
  
  
Med hilsen  
 
 
Merete Kvidal 
Prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 
  
  
  
  

Vedlegg:  
1 KDs tilsagn om nybygg Elgesetergate 10 
2 Prosjektorganisering 

 

 

 

Med hilsen 
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