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REFERAT 
Organ: Dato: Sted: 

Faglig ledermøte  12.11.2019 Halden, styrerommet 

 

TIL STEDE: 

Medlemmer Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Annette Veberg Dahl, Jo Ese, Carl-Morten Gjeldnes, 
Steinar Nybøle, Harald Holone, Kjersti Berggraf Jacobsen, Terje Grøndahl, Trond 
Hammervoll, 

Forfall Preben Reinaas Rotlid, Anne Berit Løland, Geir Torgersen 

Referent Anne Malme 

 

SAK 1 Godkjenning av referat fra møte 15.10.2019 

Referansedokumenter JA 

Referatet godkjennes. 

Oppfølging  

 

SAK 2 Arbeid med risikoanalyser 

Referansedokumenter  

Lars Erik Aas og Åsa Lier presenterte det pågående arbeidet med internkontroll og helhetlig 
risikoanalyse på institusjonsnivå. For å ivareta kravene i arbeidsmiljøloven om et trygt og godt 
arbeidsmiljø krever det forebygging og systematisk arbeid.  
Nå ønsker man en kartlegging og et tilsvarende arbeid på fagavdelingene. Det bør utarbeides 
risikoanalyser med nødvendige tiltak. Avdelingen kan få hjelp til denne kartleggingen.  
I møtet ble det fremlagt et forslag til gjennomføring av overordnet risikoanalyser for avdelingene. Målet 
er at alle fagavdelingene skal få på plass risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) innen 1.4.2020, og man vil 
starte med IR. 
Det bør tydeliggjøres hvilket ansvar dekanene vil få, Lars Erik og Åsa vil se på det. Det vil være nyttig å 
se på det generiske først, deretter det som er spesielt for den enkelte avdeling.  

Oppfølging Rektor ber om at det først utarbeides et mandat for dekanene. Lars Erik Aas og Åsa 
Lier vil utarbeide et forslag til mandat som fremlegges ledergruppen på neste 
ledermøte 10. desember. 

 

SAK 3 Aktivitetsplan 2020 

Referansedokumenter JA 

Henrik Biørnstad presenterte saken. Hovedtillitsvalgte var invitert til møtet.  
Virksomhetsmål og styringsparametere er fortsatt tatt med i ny aktivitetsplan, men ellers gjøres nå 
denne prosessen en del annerledes på bakgrunn av føringer fra høgskolestyret. Blant annet er antall 
tiltak betydelig redusert, antall er nå 11, og intensjonen er at dekanene med sine fagavdelinger skal 
trekkes sterkere inn i gjennomføringen av planen. 
Økonomidirektør noterte seg de innspill til planen som fremkom i møtet.  

Oppfølging  

 

SAK 4 Eventuelt  

Referansedokumenter  

 

 Masterutdanning i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) og Akutt-, Anestesi-, intensiv- 
og operasjonssykepleie (AAIO) 
Dekan ved HV presenterte saken. I følge Terje har styret gitt positiv respons på saken tidligere.  
 
Under samme sak ble det også en diskusjon om opptak til enkeltemner og fleksibilitet, altså 
muligheten for å velge emner på tvers av masterutdanninger. 
Dekanene opplever at mulighetene for å velge enkeltemner er uklart. Det er behov for en dialog 
med NOKUT om hvilket handlingsrom høgskolen har, hvilke endringer vi kan foreta oss, siden 
det kan virke som om andre institusjoner praktiserer dette annerledes. 
Det vil kunne være startpunkt i en større diskusjon om studieportefølje.  
Oppfølging: 
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Prorektorer tar initiativ til et arbeidsmøte med studiedirektør og dekanene. Dekanene bør tegne 
et utfordringsbilde som presenteres for studiedirektør.  

 

 Spørsmål om å etablere linjeforening ved ØSS 
Dekan ønsket innspill til om det etter studentenes ønske bør opprettes en linjeforening.  
Rektor oppfordret til å ta saken opp med studentleder.  
Dekan ved IT delte sine erfaringer med å ha linjeforening. Foreningen er ikke registrert som egen 
virksomhet, men får tildelt midler som skal dekke sosiale og faglig relevante arrangementer  
Avdelingen krever at foreningen har en plan for budsjett og aktiviteter, og det har i praksis 
fungert godt. Det er imidlertid ikke avklar hvem som står ansvarlig dersom noe uheldig skulle 
skje i foreningens regi. 
Det er enighet om at linjeforeninger generelt er viktig for studentene, men man bør se på 
organisering og det formelle rundt en slik etablering. 

 

 Makerspace på biblioteket i Halden 
Dekan ved IT informerte om det i dag åpner Makerspace på biblioteket i Halden, et positivt og 
inkluderende tilbud for alle i Halden. 

 

 Sak om Inspera, det digitale eksamenssystemet 
Harald Holone opplyste om at det var kommet frem at ansatt i Inspera har innsyn i 
eksamensoppgaver ved HiØ. Dette er uakseptabelt. Dekan bes sende en epost til øverste 
ledelse ved HiØ om saken. 

 

 Ny administrativ organisering  
Harald Holone ønsket en redegjørelse for hva som er status og plan for involvering av 
dekangruppen i ny administrativ organisering. Selv om høgskoledirektør er gitt fullmakt, har 
styret uttalt at de ønsker at dekangruppen skal være delaktig. 
I følge Carl-morten er det minimale endringer som er gjort slik det ble presentert for styret.  
Rektor vil imidlertid se på muligheten for å skyve på implementeringsfasen. 
 

Oppfølging  

 
 
 


