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1. INNLEDNING 

 
Høgskolen reviderte i 2017/2018 sin strategiske plan, og ny plan med virksomhetsmål for 

perioden 2019-2022 ble vedtatt i juni 2018. Planen trekker opp høgskolens visjon, verdier og 

ambisjoner, se vedlegg 1. I statsbudsjettet for 2015 utformet Kunnskapsdepartementet nye 

sektormål, og fra 2016 er det utformet nye nasjonale styringsparametere. Disse er ikke 

endret for 2020 og er tatt inn under de virksomhetsmål der de anses mest relevante. 

Sektormål og nasjonale styringsparametere framkommer i vedlegg 2. I 2019 vil høgskolen 

inngå sin andre utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Utviklingsavtalen er tett 

knyttet opp mot høgskolens strategiske plan og oppfølgingen av denne avtalen er også 

styrende for Aktivitetsplanen. Utviklingsavtalen, slik den vil fremkomme i tildelingsbrevet for 

2020 fra departementet, er tatt inn som vedlegg 3.    

Aktivitetsplanen for 2020 bryter med tidligere års praksis. Det er ikke formulert et sett med 

tiltak direkte opp mot hvert enkelt virksomhetsmål i strategisk plan. I stedet presenteres ni 

store tiltak som hver for seg vil påvirke måloppnåelse opp mot både Utviklingsavtalen og 

virksomhetsmålene i strategisk plan. Dette er gjort for å følge opp de signaler styret har gitt 

om færre mer gjennomgripende tiltak. Hvordan det enkelte tiltak påvirker måloppnåelse er 

illustrert i en samlet oversikt. 

Antall tiltak er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Dette gjør at færre mottatte 

innspill enn tidligere er inkludert i aktivitetsplanen. Mottatte innspill vil bli videreformidlet til de 

teknisk-/administrative enhetene, slik at disse kan vurdere å gå videre med forslagene.  

Som tidligere er det knyttet styringsparametere til hvert av virksomhetsmålene. I strategisk 

plan skilles det mellom kvantitative og mer kvalitative kilder som bidrar til å illustrere status 

og utvikling opp mot det enkelte mål. Sammen skal disse bidra til å illustrere om utviklingen 

går i riktig retning. I denne styresaken er fokus lagt på de kvantitative styringsparametere. 

Under hvert av områdene utdanning, forskning, formidling og organisasjon, ledelse og 

forvaltning er det presentert et sett av styringsparametere. For noen av de kvantitative 

parameterne er det angitt et konkret mål for 2020. Andre parametere fungerer mer som en 

illustrasjon inn i en analyse av måloppnåelse uten at det er hensiktsmessig å angi noe 

konkret resultatmål.  

Resultater og utvikling i styringsparameterne vil for øvrig bli rapportert til styret i høgskolens 

Årsrapport og den årlige Tilstandsmeldingen.    

 

2. OVERORDNET RISIKOVURDERING 

 
Tiltakene i Aktivitetsplanen skal bygge på en risikovurdering av høgskolens virksomhet. Som 

en del av fjorårets rapporterings- og planprosesser ble det foretatt en overordnet 

risikovurdering. Denne vurderingen ser høgskolens virksomhet som helhet opp mot 

ambisjoner og mål reflektert i den strategiske planen og i Utviklingsavtalen med 

Kunnskapsdepartementet. Det er direktørens vurdering at risikobildet er stabilt. Det er derfor 

ikke gjort endringer i den overordnede risikovurderingen. I det følgende redegjøres det for 

vesentlige risikoområder som kan påvirke høgskolens evne til å oppnå målsetningene i 

Utviklingsavtalen og strategisk plan.  

 



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 

 
 

17.12.2019 Høgskolestyrets vedtak Side 4 

 

Utydelig profil 

Høgskolen i Østfold er en av relativt få gjenværende høgskoler som leverer et bredt utvalg av 

profesjonsutdanninger med hovedfokus på egen region. Både i forhold til å være attraktiv for 

studenter og ansatte og for faglig samarbeid, medfører denne posisjoneringen noe risiko. 

Uten en sterk merkevare eller en tydelig faglig profil, kan høgskolens konkurranseevne 

svekkes og utviklingsmuligheter begrenses.  

 

Manglende ekstern orientering 

Dersom høgskolen er for lukket mot samfunnet rundt vil dette vesentlig påvirke 

forutsetningene for måloppnåelse. Det er av avgjørende betydning for utviklingen at 

høgskolens ledelse og ansatte er utadrettede, åpne og søkende etter ny kunnskap og gode 

samarbeidsløsninger. 

 

Interaksjon med arbeidslivet 

Det er av fundamental betydning for høgskolen at utdanninger og forskning er 

samfunnsrelevant. Dette krever at høgskolen har dyp kunnskap om arbeidslivets behov og 

evner å tilpasse faglig innretning i tråd med endringer i arbeidslivet.   

 

Regionreform 

Med etableringen av region Viken forsvinner Østfold fylkeskommune og dagens 

fylkesmannsembete som direkte samarbeidspartnere. Beslutningsmyndighet og 

budsjettdisponeringer i Viken vil flyttes til nye styringsorganer som høgskolen i dag ikke har 

relasjoner til. Region Viken vil være hjemmemarked for Høgskolen i Østfold, Universitetet i 

Sør-Øst Norge, NMBU og OsloMet. Det vil bli økt konkurranse om å være en prioritert 

samarbeidspartner til regionsnivået (tidligere fylkesnivået). Manglende posisjonering inn mot 

beslutningstakere i Viken kan få negative konsekvenser. 

 

Samarbeid om utdanning og forskning 

Samarbeid er svært viktig for at høgskolen skal nå sine faglige målsetninger. 

Sektorsamarbeid innenfor utdanning er spesielt viktig for å tilby nødvendig bredde og 

helhetlige løp på en kostnadseffektiv måte. Utvikling i forskningen krever et utstrakt 

samarbeid med andre aktører i sektoren og arbeidslivet både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Internasjonal orientering 

Høgskolen må være tydelig i sin internasjonale orientering. Mange studentgrupper forventer 

internasjonal eksponering i løpet av studiene, det være seg gjennom «internasjonalisering 

hjemme» eller gjennom tilrettelagt utveksling. En for svak internasjonal orientering, med få 

sterke internasjonale nettverk, reduserer muligheten for å oppnå målsetningene innenfor 

både utdanning og forskning. 

 

For svak forskningssatsing 

 

Manglende toppkompetanse 

For å nå forskningsmål og fremme en nødvendig styrking av forskningskulturen, må 

høgskolen øke andelen ansatte med toppkompetanse. Dersom høgskolen taper i kampen 

om toppkompetansen, vil dette både begrense kraften i forskningssatsingen og øke risikoen 

rundt akkreditering av høgskolens masterprogram og fremtidige doktorgradsprogram. 
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For utydelig forskningsprofil 

Høgskolen konkurrerer med betydelig større UH-institusjoner innenlands og utenlands. For å 

skape sterke nok forskningsmiljøer må høgskolen samle forskningsressursene om utvalgte 

områder som i sum gir høgskolen en tydeligere forskningsprofil. En for svak evne til å styre 

forskningsressursene vil medføre at viktige målsetninger innenfor forskning ikke kan nås.  

 

Antall stipendiater og deres forskningsfokus er viktig både i forhold til å styrke 

forskningskulturen og for å øke forskningskapasiteten innenfor høgskolens satsingsområder. 

Manglende tilgang på og målretting av stipendiater kan begrense mulighetene både til å 

bygge en forskningskultur som gir gode rammevilkår for toppkompetente og til å dyrke frem 

en tydelig forskningsprofil. 

 

Sikring og forbedring av utdanningskvalitet 

Høgskolen er i svært stor grad en utdanningsinstitusjon. Selv om satsingen på økt forskning 

er av høyeste prioritet, må høgskolen også opprettholde sin sterke posisjon på 

utdanningsfeltet. Utdanningsfeltet er i rivende utvikling og også de gamle universitetene 

satser enda sterkere på utdanningssiden gitt de økonomiske uttellinger dette gir innenfor 

dagens finansieringssystem i sektoren. Høgskolen må ha høy utdanningskvalitet for å holde 

på hjemmemarkedet og for å tiltrekke seg ytterligere studenter fra andre deler av landet. 

 

Manglende helhet i utdannings- og forskningsporteføljen 

Høgskolens største faglige satsing er å etablere et doktorgradsprogram med arbeidstittel 

«Det digitale samfunn». Høgskolen har også besluttet en betydelig satsing på «språk i 

opplæringen». Spesielt høgskolens satsing på et program på tredje syklus understreker 

behovet for å se på helheten i utdanningsløpene. Uten god sammenheng i 

utdanningskjedene, reduseres mulighetene for både akkreditering av og rekruttering til det 

fremtidige doktorgradsprogrammet vesentlig. 

 

Grunnskolelærerutdanningene 

I høgskolens samfunnsoppdrag ligger det å utdanne profesjonsutøvere til regionen. 

Utdanning av kandidater til grunnskolen er en vesentlig leveranse fra høgskolen. Økt 

samarbeid er nødvendig for å sikre bredde og attraktivitet. Søkningen til 

grunnskolelæreutdanningene er i dag for lav, spesielt for 1.-7. klassetrinn. Dersom søkning 

og opptak til grunnskolelærerutdanningene ikke øker over tid, kan dette påvirke bærekraften i 

høgskolens utdanninger av nye lærere og videreutdanninger av dagens lærere. 

 

Begrensninger i infrastruktur 

 

Bygningsmessig utvikling 

Høgskolens bygg må både tilpasses utviklingen som nå skjer innenfor undervisningsmetoder 

og tilrettelegge for økt forskning. Uten tilrettelagte bygningsmessige løsninger reduseres 

sannsynligheten for måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten. 

 

Tilgang til teknologisk utstyr 

Både nye undervisningsmetoder og økt forskning krever investeringer i ny teknologi. 

Høgskolens evne til å investere i og ta i bruk riktig teknologi blir viktig. Manglende 

investeringer eller feilinvesteringer vil begrense høgskolens utviklingsmuligheter. 
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Manglende endringskraft 

 

Manglende evne til å omsette styringsinformasjon til handling 

Tilgangen på styringsinformasjon i UH-sektoren er god. Både DBH-rapporteringen, 

studiebarometeret og andre interne undersøkelser (f.eks. egne studentevalueringer) gir 

omfattende informasjon om status for virksomheten. Evnen til å omsette styringsinformasjon 

til handling er avgjørende for å oppnå målsetningene. 

 

Manglende endringsvilje 

Endringstakten i UH-sektoren er høy og stigende. Endringene drives både av samfunnets 

behov og anvendelse av ny teknologi (digitalisering). Det er en betydelig risiko for at 

institusjoner som ikke klarer å mobilisere den nødvendige endringsvilje blant ledere og 

medarbeidere vil sakke akterut i konkurransen. 

 

Fremtidig økonomisk handlingsrom 

Høgskolen er i dag finansielt robust og har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre 

utviklingsprosjekter og håndtere risiko. Samtidig representerer de faglige satsinger og 

nødvendig utvikling av infrastrukturen et betydelig økonomisk løft. For å ivareta evnen til å 

finansiere satsinger over tid er det viktig at høgskolen fortsetter å levere gode resultater på 

utdanningsområdet og vesentlig forbedrer sine resultater innenfor forskningsområdet, 

herunder øker sine forskningsinntekter. I motsatt fall vil høgskolens forutsetninger for å 

gjennomføre utviklingsprosjekter bli påvirket negativt.   

 

3. TILTAKENE 

 
Direktøren legger i år frem en aktivitetsplan som består av ni større tiltak. I noen grad kan 

tiltakene også sees som tiltaksområder som vil ha fokus over tid. Tre av tiltakene 

representerer iverksettelse basert på tidligere planarbeid, fire av tiltakene har fokus på å 

etablere utviklingsplaner, mens to av tiltakene er utredninger. For hvert av tiltakene vil det bli 

utarbeidet et endelig mandat med tilhørende fremdriftsplan og ansvar. Sammenhengen og 

innretningen i tiltakene kan presenteres på følgende måte: 

 

 
 

I det følgende presenteres tiltakene på en kortfattet måte. 
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3.1 Det digitale samfunn 

Tiltaksformulering 

«Forskningskapasiteten innenfor Det Digitale Samfunn skal økes og det skal legges spesielt 

til rette for denne forskningsaktiviteten.» 

 

Utdyping 

Det er tre hovedelementer som skal på plass for å øke forskningskapasiteten: 

 Ytterligere allokering av intern forskningstid til Det digitale samfunn 

 Eksterne rekrutteringer for å styrke fagmiljøene i Det digitale samfunn 

 Tilrettelegging for stipendiatene innenfor Det digitale samfunn 

 

Dette arbeidet har hatt fokus allerede i annen halvdel av 2019, og må konkretiseres 

ytterligere i begynnelsen av 2020. Ph.d.-prosjektet, ved Forskningsdirektøren, eier tiltaket. 

Dekanene har også et betydelig ansvar for gjennomføringen. Rektoratet følger prosjektet fra 

sin posisjon i styringsgruppen.  

 

3.2 Studieportefølje 

Tiltaksformulering 

«Fagavdelingene skal evaluere sin egen studieportefølje og legge frem en utviklingsplan for 

denne for studieårene 2021-22 og 2022-23. Utviklingsplanen skal svare opp de føringer som 

ligger i høgskolens utviklingsavtale om faglige satsinger og om reduksjon i antall studier med 

lav kandidatproduksjon.» 

 

Utdyping 

Tiltaket skal fokusere på gradsstudiene, påbygningsstudiene og årsstudiene innenfor den 

bevilgningsfinansierte porteføljen. For å få en effektiv prosess og for å sikre konsistens i 

arbeidet, skal administrasjonen, ved Studieadministrasjonen og Økonomi og 

virksomhetsstyring, utarbeide underlagsdokumenter for hvert studium og maler for hvordan 

evalueringen skal gjennomføres. Det skal også trekkes på det arbeid som ble gjort i 2019 

rundt masterporteføljen og de nye avdelingsvise kvalitetsrapporter.  

 

Dekanene skal gjennomføre tiltaket i sin avdeling med bistand fra administrasjonen.  

 

3.3 Livslang læring 

Tiltaksformulering 

«Offentlig regelverk, nye stortingsmeldinger og annet relevant materiale som belyser status, 
utviklingstrekk og mulige fremtidige endringer i rammevilkårene for livslang læring skal 
gjennomgås som en helhet. Gjennom arbeidet skal det etableres et kunnskapsgrunnlag og 
presenteres et handlingsrom for den videre posisjonering av høgskolen innenfor livslang 
læring.» 
 
Utdyping 

I etableringen av tiltaket ligger det en erkjennelse av at det pågår mye på området livslang 

læring og arbeidslivsrelevans. Det er direktørens vurdering at høgskolen er tjent med en 

dypere gjennomgang av sentrale NOUer og annet materiale som belyser dette området av 

samfunnsoppdraget. Faglig ledelse etterspør kunnskapsgrunnlaget for bedre å forstå dagens 

og fremtidens handlingsrom. Tiltaket eies av Studiedirektøren. HiØ Videre vil være en sentral 

aktør i gjennomføringen. Rektoratet vil også bistå i gjennomføringen av dette tiltaket.  
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3.4 Samhandling med arbeidslivet 

Tiltaksformulering 

«Det skal inngås samarbeidsavtaler med sentrale arbeidslivsaktører i regionen, med vekt på 
Viken. Avtalene skal styrke høgskolens faglige samarbeid med arbeidslivet, fremme 
arbeidslivsrelevante hospiteringsordninger og posisjonere høgskolen inn mot regionens 
forvaltning og politiske organer.» 
 
Utdyping 

Tiltaket går direkte inn i Utviklingsavtalens fokus på samhandling. Fokuset er tredelt. Det skal 
fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler, på avtaler der det institusjonelle 
perspektivet suppleres med avdelingsspesifikke avtaleområder og på avtaler der det er mest 
hensiktsmessig å gjøre disse direkte på avdelingsnivå. Tiltaket eies av Rektoratet. Det skal 
være et tett samarbeid med Dekanene.  
 

3.5 Samhandling med kunnskapssektoren 

Tiltaksformulering 

«Det skal inngås samarbeidsavtaler med strategiske partnere i kunnskapssektoren. Avtaler 
om arbeidsdeling innenfor utdanning skal gjøre gradsstudiene mer attraktive for studentene 
eller tilføre høgskolen et økt studentvolum. På forskningsområdet skal avtalene gi kraft til 
høgskolens prioriterte forskningssatsinger.» 
 
Utdyping 

Også dette tiltaket går direkte inn i Utviklingsavtalens fokus på samhandling. Også her er 
fokuset er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler, på avtaler 
der det institusjonelle perspektivet suppleres med avdelingsspesifikke avtaleområder og på 
avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på avdelingsnivå.  
 
Tiltaket favner spesifikt samarbeidsavtaler tilknyttet «Det digitale samfunn», 
grunnskolelæreutdanningene og satsingen på å fremme høgskolen som nasjonal leverandør 
av fremmedspråk i lærerutdanningene.  
 
Tiltaket eies av Rektoratet. Det skal være et tett samarbeid med Dekanene. Også 
Forskningsdirektør og Studiedirektør skal trekkes inn i arbeidet der dette er relevant.  
 

3.6 Faglig organisering 

Tiltaksformulering 

«Det skal utarbeides og vedtas en ny faglig organisering som er best mulig egnet til å 
realisere potensialet i høgskolens faglige satsinger.» 
 
Utdyping 

Det vises i denne sammenheng til egen styresak som besrkiver tiltaket. 
 

3.7 Digital utviklingsplan 

Tiltaksformulering 

«Det skal utarbeides en samlet Digital utviklingsplan for høgskolen. Planen skal bygge på 

Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren og ta opp i seg alle 

relevante faglige og administrative områder hvor digitalisering er et virkemiddel for utvikling 

og bærekraft. Handlingsplanen skal reflektere høgskolens status opp mot målbildene i 

Digitaliseringsstrategien.» 
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Utdyping 

Digitalisering skaper samfunnsendringer, digitaliseringen skaper endringer i arbeids- og 
læringsprosesser og digitaliseringen av samfunnet er drivende for utviklingen av høgskolens 
studieportefølje. I tillegg er høgskolens administrasjon i ferd med å rigge seg for å styrke 
kapasiteten til å drive utviklings- og endringsprosesser. I dette landskapet er det behov for en 
utviklingsplan som sikrer fokus og sammenheng i høgskolens digitale satsinger. 
Utviklingsplanen skal inneholde overordnede anslag om nødvendig finansiering. 
 
Tiltaket eies av IKT-direktør, men vil kreve bred involvering fra faglig side. Det blir også viktig 
å få frem studentenes perspektiv.  
 

3.8 Utvikling av studiestedene 

Tiltaksformulering 

«Det skal utarbeides planer for hvordan studiestedene skal utvikles for å fremme høgskolens 
utdannings- og forskningsaktivitet. Både bærekraftsperspektiver og digitaliseringstrender skal 
ha fokus i planarbeidet.» 
 

Utdyping 

Det er behov for campusutviklingsplaner for begge studiesteder. For Remmen skal dette 

gjøres sammen med Statsbygg, mens utleier Hemfosa er aktuell samarbeidspartner i 

Fredrikstad. Tiltaket har klare knytninger til tiltaket om Digital utviklingsplan og tiltaket om 

Grønt skifte. Fokuset vil være er å legge grunnlaget for hvordan fremtidens campus-

løsninger skal utvikles for å fremme høgskolens leveranser innenfor utdanning og forskning. I 

tillegg til samarbeidet med byggeierne, skal det også samarbeides med samfunnet rundt 

studiestedene. Både i Halden og Fredrikstad har kommunene fokus på «Attraktiv studentby». 

Dette perspektivet bør inkluderes i arbeidet. Rektoratet er involvert i disse prosessene. 

 

Tiltaket eies av den nyopprettede administrative enheten for Campustjenester. Også her skal 

de faglige perspektiver og studentenes perspektiv prege arbeidet. 
 

3.9 Grønt skifte 

Tiltaksformulering 

«Det skal utredes alternative muligheter for miljøsertifisering av høgskolens virksomhet. Etter 
et eventuelt valg av sertifiseringsordning, skal tiltaket samkjøres med tiltak om utvikling av 
studiestedene.» 
 
Utdyping 

Høgskolen har over tid vurdert om det vil være hensiktsmessig med en miljøsertifisering. 

Dette vil være ressurskrevende, men vil både gi en ytterligere stimulans til en mer 

miljøvennlig drift og kan også skape gode holdninger hos ansatte og studenter. Tiltakets 

første fase, med å utrede alternativer, bør ha en forholdsvis rask fremdrift, slik at arbeidet 

med en eventuell miljøsertifisering kan påbegynnes i 2020. 

Uavhengig av dette tiltaket vil høgskolen oppgradere infrastruktur for å øke omfanget av 

digitale møter, samt gjennomgå høgskolens tilnærming til reisevirksomhet. Dette anses som 

områder der det ikke er nødvendig å forankre tiltakene i Aktivitetsplanen. 

 

 

 

 



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 

 
 

17.12.2019 Høgskolestyrets vedtak Side 10 

 

Figuren under viser en tentativ fremdriftsplan for tiltakene i Aktivitetsplanen.  

 

 
 

Direktøren vil utforme en endelig fremdriftsplan sammen med eierne av tiltakene. Det 

hersker noe usikkerhet om omfanget av tiltaket Utvikling av studiestedene i sin helhet kan 

realiseres innenfor året. 

 

4. VURDERING AV ØVRIGE FORESLÅTTE TILTAK 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) har foreslått tre tiltak til aktivitetsplanen. LMU foreslår at det 

utarbeides en opplæringsplan for fagansatte for å møte lovkrav om universelt utformede 

digitale læremidler. LMU foreslår også at det utarbeides institusjonelle retningslinjer både for 

hvordan studentevalueringer formidles til studentene og for hvordan de benyttes til 

forbedringer. Til slutt foreslår LMU at det utarbeides en handlingsplan for et grønnere og mer 

miljøvennlig HiØ. 

 

Forslaget om en handlingsplan for et mer miljøvennlig HiØ er ivaretatt i tiltaket om Grønt 

skifte. Gitt de endringer som er gjort i struktur og fokus i Aktivitetsplanen, ligger de to andre 

forslagene på et nivå som ikke tas inn som tiltak i aktivitetsplanen. Innspillene er likevel 

viktige og vil bli formidlet videre til de relevante miljøene. 

 

Utdanningskvalitetsutvalget har foreslått at det innføres en ordning med insentivmidler for å 

gi støtte til fagansatte som ønsker å gjennomføre institusjonsbesøk utenlands for å fremme 

utveksling av studenter. Gitt direktørens fokus på å redusere omfanget av stimuleringsmidler, 

er dette forslaget ikke prioritert. 

 

Utvalg for formidling og samfunnskontakt har foreslått at det legges et krav om en 

formidlingsstrategi ved tildeling av FoU-tid. I den grad dette ikke er tilfelle i dag, bringes 

innspillet videre. 

 

Biblioteket har foreslått at det gjennomføres akademisk skrivekurs for alle førsteårsstudenter. 

Direktøren er positiv til dette tilbudet realiseres, men det tas ikke inn i aktivitetsplanen. 

 

TENTATIV FREMDRIFTSPLAN FOR TILTAK 2020

Underveisrapportering

Ferdigstillelse

Tiltak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Det digitale samfunn

Studieportefølje

Livslang læring

Samhandling med arbeidslivet

Samhandling med kunnskapssektoren

Faglig organisering

Digital utviklingsplan

Utvikling av studiestedene

Grønt skifte
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5. TILTAKENE SETT OPP MOT RISIKOVURDERINGEN 
 

Det er direktørens vurdering av tiltakene på en god måte svarer opp det risikobildet 

høgskolen har beskrevet under avsnitt 2, Overordnet risikovurdering. I figuren under er dette 

begrunnet på en kortfattet måte. 

 

 

 
 

I årets aktivitetsplan er det ingen tiltak som direkte omhandler utdanningskvalitet. Med 

bakgrunn i at nytt kvalitetssystem og et meritteringssystem for god undervisning 

implementeres i 2020, mener direktøren at området likevel er godt ivaretatt. 

 

På området internasjonalisering er aktivitetsplanen for 2020 svak. Dette er samtidig et 

område Kunnskapsdepartementet forventer forbedringer på. I Utvalg for utdanningskvalitet er 

det nylig utarbeidet en handlingsplan for viktige områder innenfor internasjonalisering. 

Direktøren har funnet det tilstrekkelig å følge utvalgets arbeid med denne planen, og derfor 

ikke formulert et institusjonelt tiltak på dette området.  

 

6. TILTAKENE SETT OPP UTVIKLINGSAVTALEN OG STRATEGISK PLAN 

 

Siden omfanget av tiltak i Aktivitetsplanen er sterkt redusert og nå består av et lavt antall 

større, mer omfattende tiltak, er det viktig for direktøren å sikre at den samlede portefølje av 

tiltak i tilstrekkelig grad bidrar til måloppnåelse sett i forhold til Utviklingsplanen og strategisk 

plan. Figuren på neste side viser direktørens vurdering av dette. 

 

VURDERING AV TILTAKENE OPP MOT RISIKOBILDET

Risiko

Utydelig profil

Manglende ekstern orientering

For svak forskningsatsing

Sikring og forbedring av utdanningskvalitet

Manglende helhet i utdannings- og forskningsporteføljen

Grunnskolelærreutdanningene

Begrensninger i infrastruktur

Manglende endringskraft

Fremtidig økonomisk handlingsrom

Samhandlingfokuset kan bidra til ytterliger robusthet i disse utdanningene

Fokus på utvikling av studiestedene og utarbeidelse av en Digital utviklingsplan bidrar til å 

legge et grunnlag for utvikling

Ingen spesifikke tiltak

Ingen spesifikke tiltak

Vurdering

Det digitale samfunn og samhandlingsfokuset bidrar til spissere profil. Også 

studieporteføljetiltaket bidrar til profilen

Samhandlingsfokuset gir en sterkere ekstern orientering i Norge. Svakere på 

internasjonalisering

Det digitale samfunn er motoren i en sterkere forskningssatsing

Ingen tiltak i 2020 går direkte inn i dette området, men gjennomgangen av 

studieporteføljen inkluderer vurdering av enkelte kvalitetsindikatorer

Både tiltak om studieportefølje og livslang læring er egnet til å gi helhet i 

utdanningsporteføljen. Det digitale samfunn gir retning til forskningsporteføljen



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 

 
 

17.12.2019 Høgskolestyrets vedtak Side 12 

 

 
 

Det er direktørens vurdering at tiltakene henger godt sammen med de utfordringer høgskolen 

står overfor og således er egnet til å bidra til måloppnåelse på høgskolens prioriterte 

områder. 

 

       => Tiltaket har en klar sammenheng med målet

       => Tiltaket påvirker måloppnåelsen

OMRÅDE Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Tiltak 8 Tiltak 9

HØGSKOLENS FOKUS I UTVIKLINGSAVTALE

1.1: Samhandling med nærings- og samfunnsliv

1.2: Samhandling med andre UH-institusjoner

2: Forskningsløft

3.1.1: Bærekraftige studier - Studieportefølje

3.1.2: Bærekraftige studier - Infrastruktur

3.2: Bærekraftig lærerkompetanse til grunnskolen

HØGSKOLENS VIRKSOMHETSMÅL I STRATEGISK PLAN

UTDANNING

U1: Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettede 

utdanninger

U2: Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-

utdanninger med høy samfunnsrelevans og der vi er spesielt 

konkurransedyktige

U3: Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har 

økt i omfang

U4: Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god 

oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet

U5: Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og 

digitale undervisningsformer som læringsfremmende

U6: Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale 

og internasjonale utdanningsinstitusjoner

FORSKNING OG UTVIKLING (inkludert kunstnerisk utvikling)

F1: Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet og bidrar 

til å styrke utdanningene våre

F2: Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel "Det digitale 

samfunn" er akkreditert

F3: Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad 

sitert og publisert internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre 

fagfelt

F4: Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig

F5: Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet

FORMIDLING

FO1: Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt 

nivå er doblet

FO2: Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i 

det offentlige rom

FO3: Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige 

FO4: Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og 

forskningsformidlingen for studenter og fagansatte

ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING

O1: Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig 

organisasjon der kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes

O2: Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som 

stimulerer til faglig og administrativ utvikling

O3: Høgskolens infrastruktur møter behovene til studentene og de 

ansatte i en tid med raske endringer

O4: Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet rundt 

miljø og bærekraft blant studenter og ansatte

O5: Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken

TILTAKENE SETT OPP MOT UTVIKLINGSAVTALEN OG MÅLENE I STRATEGISK PLAN

Tiltak 1: Det digitale samfunn
Tiltak 2: Studieportefølje
Tiltak 3: Livslang læring

Tiltak 4: Samhandling med arbeidslivet
Tiltak 5: Samhandling med kunnskapssektoren

Tiltak 6: Faglig organisering
Tiltak 7: Digital utviklingsplan
Tiltak 8: Utvikling studiestedene

Tiltak 9: Grønt skifte
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7. VIRKSOMHETSMÅL OG STYRINGSPARAMETERE 
 

I strategisk plan har høgskolen definert 20 virksomhetsmål. Disse virksomhetsmålene henger 

godt sammen med Kunnskapsdepartementets sektormål for UH-sektoren. For hvert av 

virksomhetsmålene er det definert et sett med kvantitative styringsparametere hvis utvikling 

skal bidra til å illustrere måloppnåelse. Noen av disse styringsparametere er nasjonale 

styringsparametere som er definert av Kunnskapsdepartementet. 

 

I tillegg til de kvantitative styringsparameterne er det i definert et antall kilder til mer kvalitativ 

informasjon som kan bidra til å beskrive måloppnåelsen. Slike kilder er f.eks. 

kandidatundersøkelser, styresaker om studieportefølje og trender i søkerutviklingen, 

kvalitetsrapporter, studentevalueringer, medarbeiderundersøkelse og forskjellige 

statusrapporter. Også denne type kunnskapsgrunnlag benyttes ved årsrapportering opp mot 

virksomhetsmålene. 

 

I det følgende vil virksomhetsmål og kvantitative styringsparametere presenteres per 

område. For enkelte, sentrale styringsparameterne er det satt konkrete institusjonelle 

målsetninger for 2020. 

 

7.1 Utdanning 

- for kunnskap og utvikling 

 

På området Utdanning har høgskolen definert seks virksomhetsmål. Tabellen på neste side 

viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 
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UTDANNING

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Kandidatmåltall utvalgte studier (nasjonal styringsparameter) - Krav Krav

Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (nasjonal styringsparameter) IA 90 % IA

Etter- og videreutdanning 

antall studenter (vår + høst) (videreutd.) 1 262 - -

omsetning (i millioner) 27,2 32,5 40,0

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (nasjonal styringsparameter) 4,0 4,2 4,2

Antall studiepoeng totalt bevilgningsfinansierte studier 4 090 4 350 4 400

Gjennomstrømming:

studiepoeng pr student (bevilgningsfinansiert HTE) 47,0 50,0 49,0

antall kandidater (med uttelling i finansieringssystemet) 1 136 1 275 1300

strykprosent 9,3 % - -

andel studenter med karakterer A+B 38,40 % - -

Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter) 51,96 % - -

Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter) 29,41 % - -

Andel førstekompetente 58,20 % - -

Andel tilsatte i professor/dosentstillinger 15,10 % - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall kvalifiserte primærsøkere bevilgningsfinansierte studier

BA 2 550 - -

MA 660 - -

Andre studier 1 888 - -

Opptakstall bevilgningsfinansierte studier

BA 1 415 - -

MA 433 - -

Andre studier 1 143 - -

Primærsøkere per studieplass 1,8 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Etter- og videreutdanning

Antall studenter på videreutdanning (vår + høst) 1 262 - -

Omsetning etter- og videreutdanning ( i millioner) 27,2 32,5 40,0

Antall studier som er gjennomført

Vårsemesteret - Videreutdanning 30 - -

Vårsemesteret - Etterutdanning 13 - -

Høstsemesteret - Videreutdanning 32 - -

Høstsemesteret - Etterutdanning 16 - -

Antall studenter videreutdanning fordelt på avdelinger (vår + høst)

Avdeling for helse og velferd 254 - -

Avdeling for informasjonsteknologi 0 - -

Avdeling for ingeniørfag 29 - -

Avdeling for lærerutdanning 718 - -

Avdeling for økonomi-, språk- og samfunnsfag 261 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret - nasjonal styringsparameter) 4,0 4,2 4,2

Faglig tidspbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret - nasjonal styringsparameter) 34,1 - -

Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan 84,8 % 85,0 % 85,0 %

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall studenter i nettbasert undervisning 715 - -

Skår på bruk av digitale verktøy (Studiebarometeret)

Skår "Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivit involvert i undervisningen" 3,4 - 4,0

Skår "De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen" 3,4 - 4,0

Skår "Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet" 3,2 - 4,0

Skår "Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt" 3,6 - 4,0

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall utvekslingsstudenter (ut/inn) 91/111 100/100 110/110

Andel utreisende utveksliongsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (nasjonal styringsparameter) 0,2 % 0,2 % 0,3 %

Ansattmobilitet (ut/inn) - I 2017 var denne 51/32, men ble ved en feil ikke registrert i 2018 - - -

U1: Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsretede utdanninger

U2: Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige

U3: Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang

U4: Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet

U5: Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som læringsfremmende

U6: Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner
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Kandidatmåltall ble innført i 2014 og fastsetter minstekrav til samlet årlig kandidatproduksjon 

i utvalgte studier. Tabellen nedenfor viser utviklingen i resultater og kandidatmåltall for 2016 

til 2020. 

 
 
Det er ingen endring i kandidatmåltallene fra 2019. 
 

7.2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

- for forandring og innovasjon 

På området Forskning og kunstnerisk utvikling har høgskolen definert fem virksomhetsmål. 

Tabellen under viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 

 

 

2019 2020

Studier Krav Res Krav Res Krav Res Krav Krav

Sykepleie 109 171 109 132 109 154 109 109

Vernepleie 61 71 61 72 61 46 61 61

Bioingeniør 22 20 22 29 22 25 22 22

AAIO 20 33 20 29 20 - 20 20

SUM helse- og sosialfagutd. 212 295 212 262 212 225 212 212

Grunnskolelærer 1-7 47 33 47 35 47 37 47 47

Grunnskolelærer 5-10 32 39 32 46 32 40 32 32

Barnehagelærer 94 83 94 100 94 119 94 94

PPU og PPU-Y 103 105 103 134 103 146 103 103

SUM lærerutdanninger 276 260 276 315 276 342 276 276

SAMLET kandidatmåltall 488 555 488 577 488 567 488 488

2016 2017 2018

FORSKNING OG UTVIKLING (inkludert kunstnerisk utvikling)

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Siteringer 3 883 - -

Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år  (nasjonal styringsparameter). Per i dag kun PKU for HiØ - - -

Andel forskningsinnsats i MNT-fag (nasjonal styringsparameter). Måles annet hvert år (oddetall). Res 2017 var 21. - - -

Andel prosjekter som lagrer data i NSD - - -

Antall publiseringsarbeider i Brage (vitenarkiv) 81 - -

Antall vitenskapelig ansatte med kombinasjonsstilling eller sidegjøremål 24 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Ingen

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall publiseringspoeng 194,9 +15% +20%

Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) 0,57 0,60 0,75

Siteringer 3 883 - -

Andel publisering i internasjonale kanaler - - -

Andel publikasjoner på nivå 2 20,3 % 25,0 % 30,0 %

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall publikasjoner i CRIStin  med studenter som medforfatter - - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Inntekter fra NFR og RFF (i tusen kroner) 6 039 8 500 10 000

Inntekter fra EUs rammeprogram (i tusen kr) 0 2 600 3 000

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (nasjonal styringsparameter) 0 - -

Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr) 17,7 - -

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr) 86,2 - -

F1: Forskningen vår er samfunnrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene våre

F2: Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel "Det digitale samfunn" er akkreditert

F3: Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad sitert og publisert internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre fagfelt

F4: Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig

F5: Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet
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 7.3 Formidling 

–  for forståelse og debatt 

 

På området Formidling har høgskolen definert fire virksomhetsmål. Tabellen under viser 

sammenhengene og målsetninger for 2020: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMIDLING

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall kronikker og leserinnlegg (CRIStin) 93 - -

Antall kronikker 69 - -

Antall leserinnlegg 24 - -

Antall kronikker på nasjonalt nivå (riksmedier i CRIStin) 33 +25% +20%

Antall populærvitenskapelige bidrag (CRIStin) 126 - -

Antall populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå 120 +25% +20%

Antall bidrag i Forskning.no 15 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall intervjuer og programdeltakelse fordelt på avdeling (CRIStin) 170 - -

Avdeling for helse og velferd 18 - -

Avdeling for informasjonsteknologi 6 - -

Avdeling for ingeniørfag 14 - -

Avdeling for lærerutdanning 98 - -

Avdeling for økonomi-, språk- og samfunnsfag 32 - -

Andre 2 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Ingen

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Ingen

FO1: Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå er doblet

FO2: Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i det offentlige rom

FO3: Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige rom

FO4: Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og forskningsformidlingen for studenter og fagansatte
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7.4 Organisasjon, ledelse og forvaltning 

– for brukerorientert og fleksibel drift 

 

På området Organisasjon, ledelse og forvaltning har høgskolen definert fem virksomhetsmål. 

Tabellen under viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 

 

 
 

8. STRATEGISKE MIDLER 
 

Fordeling av budsjettrammer utover midler innenfor strategimodulen er behandlet i egen sak. 

I det følgende gjennomgås forslag til disponering av midler innenfor Strategimodulen. 

Disponeringen av disse midlene skal blant annet sikre økonomisk mulighet til å gjennomføre 

tiltakene i aktivitetsplanen, og behandles derfor sammen med denne. 

 

Strategimodulen skal omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktige for drift 

og utvikling av høgskolens virksomhet. Det vil hovedsakelig handle om tre typer bevilgninger: 

 

 strategisk satsing/utviklingstiltak – tiltak som skal gi mulighet for å satse ekstra eller bidra 

til økt kvalitet/forbedring av særskilte områder 

 stimuleringsmidler – midler som skal stimulere til særskilt adferd/aktivitet 

 strategisk styrking/skjerming – midler som skal bidra til å styrke eller skjerme særskilte 

områder eller bidra til institusjonell omstilling    

 

Det er direktørens vurdering at høgskolen bør bruke en høyest mulig andel av de strategiske 

midlene på satsings- og utviklingstiltak, og i mindre grad prioritere stimuleringsmidler og 

strategisk skjerming av virksomhet.  

 

ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse 58,2 % - -

Andel kvinner i professor- og dosentstillinger (nasjonal styringsparameter) 46,7 % - -

Antall disputaser 7 - -

Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (nasjonal styringsparameter) 12,2 % - -

Antall studiepoeng per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) 717,7 - -

Antall publiseringspoeng per faglig årsverk 0,57 0,60 0,75

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Ingen

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Andel henvendelser i Si ifra som gjelder infrastruktur ("Det fysiske læringsmiljøet") 34 % - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Sorteringsgrad 49 % 70 % 70 %

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Andel søkere fra regionen utenom Østfold (i 2018 og 2019 definert som Akershus og Buskerud) 9,0 % - -

Andel eksterne inntekter fra regionen 30,5 % - -

O2: Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som stimulerer til faglig og administrativ utvikling

O3: Høgskolens infrastruktur møter behovne til studentene og de ansatte i en tid med raske endringer

O4: Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet rundt miljø og bærekraft blant studenter og ansatte

O5: Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken

O1: Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig organisasjon der kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes
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Av høgskolens bevilgning for 2020 er kr 21,9 mill. avsatt til strategimodulen. Direktøren 

legger fram forslag til finansiering av tiltak på totalt kr 25,7 mill. Differansen finansieres fra 

disposisjonsfond eller ubrukte midler i 2019. Tabellen i det følgende summerer opp forslag til 

anvendelse av strategiske midler i 2020. De enkelte disponeringer omtales etter tabellen. 

 

 2020 

FORMÅL 
RAMME 

FOR 2020 
HERAV NY 

BEVILGNING TILTAK I AP 
    

STRATEGISK SATSING/UTVIKLING    
    

Faglige    

Det Digitale Samfunn (ex. stipendiater) 5 000 000 5 000 000 1 

Institusjonelle tiltak knyttet til Språksatsing 1 500 000 1 000 000  

Ny faglig organisering 1 000 000 1 000 000 6 

Utvikling av studieporteføljen 1 000 000 1 000 000 2 

Markedsføring av grunnskolelærerutdanning 500 000 500 000  

Samhandlingsprosesser 500 000 200 000 4,5 

Delsum faglige  9 500 000 8 700 000  
    

Infrastruktur    

Grønt skifte 500 000 500 000 9 

IKT-utvikling og digitalisering 3 000 000 3 000 000  

Bygningsmessig utvikling 4 000 000 4 000 000 (8) 

Delsum infrastruktur 7 500 000 7 500 000  
    

Administrasjon    

Administrative systemer 1 250 000 1 000 000  

Administrative prosessforbedringer 1000 000 1 000 000  

Delsum administrasjon 2 250 000 2 000 000  

Totalt strategiske satsinger/utvikling 19 250 000 18 200 000  
    

STIMULERINGSMIDLER    

Mobilitetsprogrammer for ansatte og studenter 2 400 000 2 400 000  

Formidlingsprogrammer 350 000 350 000  

Kompetanseutviklingsprogrammer 1 800 000 1 800 000  

Søknadsskriving FoU 500 000 500 000  

Totalt satsinger stimuleringsmidler 5 050 000 5 050 000  
    

Annet    

Årlig tilskudd til Drivhuset 400 000 400 000  

Rektor og direktørs pott til mindre tiltak 1 000 000 250 000  

Totalt annet 1 400 000 650 000  
    

Sum total 25 700 000 23 900 000  

 

Finansiering: 

Ny bevilgning i 2020    kr 21 862 000 
Fra disposisjonsfond/overført fra 2019 kr   3 838 000  

Totalt      kr 25 700 000 
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Direktøren vil i det følgende kommentere de enkelte bevilgningspostene. Direktøren vil 

avslutningsvis redegjøre kort for sine vurderinger tilknyttet innkomne søknader om 

strategiske midler. 

 

Faglige satsinger/utvikling 

 

Det digitale samfunn 

De igangsatte stipendiatløp er finansiert dels via en øremerket bevilgning i 2018 på kr 10,0 

mill., dels via strategiske midler tildelt i 2019 og dels via omdisponering av 

rekrutteringsstipendiathjemler når disse blir frigitt. Årets bevilgning på kr 5,0 mill. skal således 

i utgangspunktet ikke finansiere stipendiater.  

 

Oppbygging av ph.d.-programmets fagmiljøer vil være sentralt i 2020. Det legges opp til at 

institusjonen bidrar med midlertidig finansiering i forbindelse med nyrekrutteringer som er 

dedikert ph.d.-programmet for å redusere fagavdelingens økonomiske belastninger i en 

periode. Det kan også bli aktuelt å frikjøpe interne ansatte, selv om dette bidraget i 

utgangspunktet forventes dekket gjennom fagavdelingenes prioritering av forskningstid. Det 

er også aktuelt å benytte midler på organisering av og spesiell tilrettelegging for 

stipendiatene, slik at disse blir godt integrert i fagmiljøene. 

 

For øvrig skal bevilgningen på kr 5,0 mill. sikre ph.d.-prosjektet driftsmidler og gi rom for 

stimulering av annen relevant faglig aktivitet. 

 

Midlene er forutsatt disponert av forskningsdirektør.  

 

Høgskolens språksatsing 

Høgskolen har så vel i den strategiske planen som i sin Utviklingsavtale med 

Kunnskapsdepartementet vedtatt en satsing på engelsk og fremmedspråk. Gjennom en ny 

bevilgning på kr 1,0 anslås det at satsingen vil ha kr 1,5 mill. til rådighet i 2020. Per 

budsjettidspunkt kan ikke direktøren konkretisere ytterligere hvilke aktiviteter tildelingen skal 

finansiere, men det er nødvendig at det står midler i beredskap når høgskolen etter hvert 

finner en mer helhetlig tilnærming til denne satsingen. 

 

Ny faglig organisering 

Arbeidet med ny faglig organisering må sikres god finansiering. Det er derfor satt av kr 1,0 

mill. til dette prosjektet. Midlene skal dekke prosjektaktivitet og eventuell bruk av ekstern 

prosessbistand. Det skal også legges til rette for en bred involvering og det vil være aktuelt 

med noe seminaraktivitet. 

 

Utvikling av studieporteføljen 

Det legges til grunn at arbeidet med å analysere studieporteføljens sammensetning vil kreve 

noe driftsmidler. Det kan også være aktuelt å bruke noe midler på delfinansiere 

utviklingsarbeid i fagavdelingene. Til dette settes det av kr 0,5 mill.  

 

Direktøren mener også det er riktig å honorere Avdeling for ingeniørfags søknad om kr 0,5 

mill. til dekning av prosessledelse i forbindelse med tilpasning av sin studieportefølje. 

Avdelingens opptak for studieåret 2019-2020 var ikke godt, og det er allerede skissert 

hvordan studieporteføljen kan tilpasses som en respons til dette. Arbeidet bør starte tidlig i 

2020.  
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Markedsføring GLU 

Markedsføringen av grunnskolelærerutdanningene har hatt en spesiell fokus ved de siste to 

opptak. Dette er dels blitt finansiert av strategiske midler og dels av øremerkede bevilgninger 

fra Kunnskapsdepartementet. Det vil ikke komme friske midler fra departementet på dette 

området i 2020. Direktøren mener likevel det er fornuftig å videreføre den ekstra 

markedsføringsinnsatsen i ytterligere ett år og foreslår at det settes av kr 0,5 mill. til dette inn 

mot opptak 2020-2021. 

 

Samhandlingsprosesser 

Det alt vesentlige av prosessene med å etablere avtaler vil dekkes av normale driftsmidler. 

Direktøren mener likevel at det bør settes av kr 0,5 mill. til finansiering av eventuelle 

samhandlingstiltak av noe større omfang, hvorav kr 0,2 mill. er ny bevilgning i 2020. 

 

Infrastruktur 

 

Grønt skifte 

I forbindelse med vurderinger om miljøsertifisering og en eventuell oppstartsfase kan det 

være behov for noe driftsmidler. Direktøren foreslår å sette av kr 0,5 mill. for å dekke dette 

behovet. 

 

IKT-utvikling og digitalisering 

Midlene, totalt kr 3,0 mill., under dette punktet skal dekke tre områder. Kr 1,0 mill. skal gå til 

å øke rammen tilgjengelig til dekning av løpende investeringer innenfor IKT-området. 

Ytterligere kr 2,0 mill. settes av for å bidra til finansiering av infrastruktur under 

utviklingsavtalens punkt om bærekraft, og for å gi noe ekstra rom for investeringer i digitale 

løsninger tilknyttet det nystartede læringsstøttesenteret. Midlene forvaltes av IKT-direktør.  

 

Bygningsmessig utvikling 

Investeringsbehovet innenfor bygningsområdet er betydelig. Direktøren ber derfor om at kr 

4,0 mill. settes av til å finansiere et fortsatt høyt investeringsnivå på området. Midlene brukes 

i stor grad til å tilrettelegge for en faglig aktivitet i vekst og endring. Midlene overføres 

eiendomstjenester. Prosjekter prioriteres i samråd med økonomidirektør. 

 

Administrasjon 

 

Administrative systemer 

Det er direktørens vurdering at det må opprettholdes midler tilgjengelig for utvikling av 

administrative systemer. UBW-prosjekt skal tas i bruk i 2020, noe WEB-utvikling gjenstår, og 

det bør også være midler tilgjengelig til uspesifisert prosjektaktivitet. Det opprettholdes en 

ramme på kr 1,25 mill. i budsjettet, hvor ny tildeling utgjør kr 1,0 mill. 

 

Administrative prosesser 

Høgskolen har i de senere år gjennomført flere gode prosessforbedringsprosjekter på det 

administrative området. Med ny administrativ organisering vil arbeidet med 

prosessforbedring ha forsterket fokus. Direktøren foreslår at det settes av kr 1,0 mill. til 

finansiering av arbeidet med prosessforbedringer i 2020. 
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Stimuleringsmidler 

 

Mobilitetsprogrammer for ansatte og studenter 

Under mobilitetsprogrammer mener direktøren det er formålstjenlig å videreføre støtten til 

studenter som utveksler. Til dette avsettes det kr 0,75 mill. Også mobilitetsstøtte til ansatte 

som utveksler bør videreføres. Dette krever årlig ca. kr 0,15 mill. Direktøren ønsker også å 

videreføre utenlandsstipend for forskere som knytter nettverk ute. Til dette settes det av kr 

1,5 mill., noe som tilsvarer et normalnivå på rundt 6-8 stipender i 2020. Totalt settes det da 

av kr 2,4 mill. til mobilitetsprogrammer. 

 

Formidlingsprogrammer 

Budsjettposten på kr 0,35 mill. dekker videreføring av Program for fremragende 

forskningsformidling og videreføring av kronikkskrivekurs for studenter. 

 

Kompetanseutviklingsprogrammer 

I år er det bare Avdeling for lærerutdanning som har søkt om midler til kompetanseutvikling. 

Det søkes primært i tilknytning til grunnskolelærerutdanningene og andre fagmiljø på 

masternivå. Det er direktørens oppfatning at finansiering av nødvendig kompetanseutvikling 

fremover må dekkes innenfor fagavdelingenes egne budsjetter. Når dette signalet er gitt, 

mener direktøren likevel det er naturlig å sette av noe midler til kompetanseutvikling også i 

2020. Direktøren foreslår derfor å bevilge kr 1,0 mill. til Avdeling for lærerutdanning, som en 

delfinansiering av de kompetanseløp som går inn mot grunnskolelærerutdanningene.  

 

Overgangen til masterbaserte grunnskolelærerutdanninger krever utvikling av 

veiledningskompetanse i Avdeling for lærerutdanning. Avdelingen har søkt om kr 0,54 mill. i 

støtte for å finansiere opplæring på dette området. Direktøren mener det er riktig å innfri 

denne søknaden med kr 0,5 mill. 

 

For øvrig videreføres det en liten pott til finansiering av kompetansetiltak innenfor 

administrasjonen. Det avsettes kr 0,3 mill. til formålet. 

 

Total bevilgning til kompetanseutviklingsprogrammer blir da kr 1,8 mill. 

 

Søknadsstipend FoU 

Direktøren foreslår å videreføre ordningen med mulighet for å søke midler i forbindelse med 

skriving av FoU-søknader. Det settes av kr 0,5 mill. til dette. Midlene fordeles av FoU-

utvalget etter søknad. 

 

Annet 

 

Tilskudd Drivhuset 

Høgskolen eier Drivhuset sammen med Halden kommune og Fredrikstad kommune. Partene 

har blitt enige om å øke det årlige driftstilskuddet til kr 1,2 mill.  Høgskolens andel av dette er 

kr 0,4 mill. 

 

Rektors og direktørs pott til mindre tiltak 

Rektors og direktørs pott til mindre tiltak videreføres på samme nivå, kr 1,0 mill. Dette krever 

en ny bevilgning på kr 0,25 mill. 
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Vurdering av søknader om strategiske midler 

 

I det følgende redegjøres det kort for søknader om strategiske midler som er mottatt i i 

forbindelse med allokering av strategiske midler for 2020. Avslag er kort begrunnet. 

 

Søker Beskrivelse Beløp Vurdering 

LU Det søkes om midler til 
kompetanseutvikling av 
medarbeidere opp mot GLU og 
mastertilbud. 

1,72 mill. Det er foreslått innvilget kr 1,0 
mill. Tildelingen gjøres ut fra en 
vurdering av behovet og 
avdelingens økonomi. 

LU Det søkes om ekstra 
markedsføringsmidler til GLU og 
PPU. 

0,7 mill. Det er foreslått innvilget med kr 
0,5 mill. Midlene skal brukes på 
GLU. 

LU Det søkes samlet om midler til å 
forberede barnehageutdanningen 
på økte EVU-leveranser, forsterke 
praksissamarbeid med 
barnehagene og utvikle praksis i 
samarbeid med praksisfeltet. 

0,5 mill. De beskrevne satsingene er 
etter direktørens skjønn aktivitet 
som må prioriteres innenfor 
avdelingens eget budsjett. 

LU I forbindelse med økt volum av 
masterstudenter som trenger 
veiledning, søkes det om midler til 
å styrke den akademiske 
veiledningskompetansen. 

0,54 mill. Direktøren mener dette er et 
viktig tiltak og foreslår å innfri 
søknaden med kr 0,5 mill. 

LU Det søkes om midler i forbindelse 
med et arbeid for å kartlegge 
internasjonale partnere for tettere 
forskningssamarbeid. 

0,5 mill. De beskrevne satsingene må 
etter direktørens skjønn 
prioriteres innenfor avdelingens 
eget budsjett. 

ØSS Det søkes om midler til 
utviklingsarbeid for å etablere 
engelsk som en nettbasert 
landsdekkende leveranse. 
Avdelingen har dette tilbudet 
innenfor tysk, fransk og spansk. 

0,9 mill. Direktøren mener dette er en 
type  fagutvikling som må 
prioriteres innenfor eget 
budsjett. 

ØSS Det søkes om midler til 
studentinvolvering i utviklingen av 
avdelingens nettbaserte studier.  

0,25 mill. Direktøren mener denne type 
kostnader må prioriteres 
innenfor eget budsjett. 

ØSS Under overskriften samhandling 
med interne og eksterne aktører i 
region Viken søkes det om midler 
til arbeid med emneutveksling og 
«internship-ordninger». 

0,35 mill. Direktøren mener det er naturlig 
at denne type aktivitet på 
avdelingsnivå finansieres av 
avdelingsbudsjettene. 

ØSS Det søkes om midler til å 
oversette emnebeskrivelser til 
engelsk for å være bedre 
posisjonert for 
utdanningssamarbeid, samt 
midler til tilhørende utvikling av 
samarbeidsmodeller med 
utenlandske UH-institusjoner. 

0,2 mill. Direktøren mener denne type 
kostnader må prioriteres 
innenfor eget budsjett. 

IR Det søkes om midler til å dekke 
prosessledelse i forbindelse med 
utvikling av IR sin fremtidige 
studieportefølje. 

0,5 mill. Direktøren har foreslått at dette 
tiltaket innvilges i sin helhet. 
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Søker Beskrivelse Beløp Vurdering 

HV/IR Prosessveiledning ifm 
arbeidsplanutvikling. 

0,5 mill. Direktøren finner det naturlig å 
vurdere en aktivitet på 
institusjonelt nivå. Det er ikke 
prioritert midler til ekstern 
prosjektledelse av dette. 

SK Det søkes om to øremerkede 
stipendiathjemler. 

- Tildeling av konkrete 
stipendiathjemler tilhører ikke 
budsjett- og planprosessen. 

UKU Det anmodes om at det avsettes 
midler som kan tildeles ansatte 
som ønsker å gjennomføre egne 
tiltak, eksempelvis partnerbesøk, 
der det konkrete målet er å øke 
antall utreisende studenter. 

0,1 mill. Direktøren ønsker på generelt 
grunnlag å redusere omfanget 
av ordninger med 
stimuleringsmidler. Forslaget 
innvilges ikke.  

SIØ Det søkes om betydelige midler til 
oppgradering av kjøkkenet ved 
studiestedet i Fredrikstad. 

5,5 mill. Direktøren vil ha dialog med SiØ 
om fremtidige behov tilknyttet 
kjøkken på studiestedene. Det 
settes ikke av midler til dette i 
budsjettet for 2020. 
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VEDLEGG 1. HØGSKOLENS STRATEGISKE PLAN FOR 2019-2022 

Forord 

Denne strategiske planen gjelder for Høgskolen i Østfold i perioden 2019 – 2022 og 

inneholder virksomhetens visjon og verdier, i tillegg til å posisjonere høgskolen i UH-

landskapet og formulere ambisjoner for perioden.  

 

Planen beskriver mål og veivalg for følgende fire hovedområder: 

 

 Utdanning 

 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

 Formidling 

 Organisasjon, ledelse og forvaltning 

 

Undervisningen på høgskolen skal være forskningsbasert, og derfor må områdene utdanning 

og forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid forstås i sammenheng. 

 

Planen er høgskolens overordnete plandokument, og setter kursen for virksomheten de 

neste fire årene. Den presenterer mål og veivalg for hvert hovedområde, der målene 

beskriver høgskolens målsetning for perioden, mens veivalgene viser hvordan høgskolen vil 

prioritere og jobbe for å oppnå dem. Målene vil bli videreført i høgskolens ettårige 

aktivitetsplaner, og måloppnåelsen vil bli vurdert gjennom kvalitative og kvantitative 

styringsparametere samt resultatmål. 

 

Om Høgskolen i Østfold 
 

Høgskolen i Østfold er en statlig høyskole med rundt 7 500 studenter og 625 ansatte fordelt 
på to studiesteder i Fredrikstad og Halden. I Fredrikstad ligger Avdeling for helse og velferd, 
Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst. I Halden ligger Avdeling for 
informasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 
(Fremmedspråksenteret). Ved studiested Halden ligger også den sentrale ledelsen og felles 
teknisk–administrative tjenester. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over 
alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. HiØ 
VIDERE er høgskolens enhet for eksternfinansiert etter- og videreutdanning, og er lokalisert 
på begge studiesteder. 
 

Visjon  
 

Med samfunnet – for framtiden 
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Verdier  
 

Respektfull: På Høgskolen i Østfold er arbeids- og studiemiljøet preget av toleranse og 

likeverd uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Gjennom 

samarbeid skal vi fremme helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi har høy etisk 

bevissthet og hegner om menneskets iboende verdighet og tar avstand fra alle former for 

trakassering. 

 

Kritisk: Kritisk tenkning er kjernen i vitenskapen og nødvendig for vårt demokratiske 

samfunn. Ansatte og studenter deltar derfor med tydelige og uavhengige stemmer i 

samfunnsdebatten. Høgskolens utdanning, forskning, kunstneriske utviklingsarbeid og 

formidling bidrar til forståelse, rasjonell tenkning og kritisk debatt.  

 

Samfunnsutviklende: Gjennom utvikling av kunnskap og ferdigheter, og gjennom forskning, 

kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, setter vi dagsorden og bidrar til en bærekraftig 

utvikling. Høgskolen bidrar til å forstå og løse samfunns- og arbeidslivsutfordringer gjennom 

godt samarbeid, og ved å tenke kreativt og tverrfaglig. 

 

Posisjonering og ambisjoner 
 

Høgskolen i Østfold er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både 

næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for en god utvikling av både 

høgskolen og regionen. Utdanningsnivå, folkehelse, arbeidsledighet og levekår er særlig 

viktige områder der vi som kunnskapsorganisasjon bidrar aktivt for å sikre og styrke sosial og 

økonomisk bærekraft.  

 

Kjernen i virksomheten vår er å utdanne profesjonsutøvere som samfunnet har stort behov 

for. Vi skal sikre at studentene våre får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv 

med raske omstillinger. Et viktig bidrag til dette er å satse på teknologi, infrastruktur og nye 

undervisningsmetoder. I en sektor som er preget av større enheter, skal Høgskolen i Østfold 

være en av de beste på profesjonsutdanning og samtidig være en tydelig nasjonal og 

internasjonal formidler av ny kunnskap innenfor satsingsområdene våre. 

 

Studentene våre skal oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og 

samfunnets behov. Gjennom forskning og skreddersydde utdanninger skal virksomheten 

bidra til å løse sammensatte utfordringer. Høgskolen skal styrke sin nasjonale posisjon innen 

utdanning og forskning gjennom strategisk og forpliktende samarbeid med arbeidslivet. 

 

Høgskolen er primært anerkjent som en tilbyder av god utdanning. I tiden framover skal vi 

også anerkjennes for samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning. 

Etableringen av høgskolens første ph.d.-program vil styrke vår utdannings- og 

forskningsprofil og bidra til dette. 

 

Kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid er en del av identiteten til Høgskolen i 

Østfold, og ved å styrke dette feltet skal denne innovative profilen styrkes ytterligere.  
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Høgskolen huser Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 

(Fremmedspråksenteret) og et solid språkfaglig miljø som sammen med lærerutdanningen 

skal ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen.  

 

I møte med vår tids samfunnsutfordringer kreves det et internasjonalt perspektiv og en 

tverrfaglig tilnærming til utdanning og forskning. Selv om vi har en sterk regional forankring, 

er utdanningen, forskningen, det kunstneriske utviklingsarbeidet og formidlingsvirksomheten 

vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement.  

 

Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom 

forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap. Høgskolen har dessuten 

et overordnet mål om å øke høgskolens samfunnsbidrag og arbeide for en bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

 

 

Mål og veivalg 
 

 

Utdanning 

– for kunnskap og utvikling 

 

Mål 

 

1) Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettete utdanninger. 

2) Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy 

samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 

3) Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang. 

4) Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige 

tilbakemeldinger underveis i studiet. 

5) Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale 

undervisningsformer som læringsfremmende. 

6) Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale 

utdanningsinstitusjoner. 

 

Veivalg 

 

Vi skal 

 

 styrke kvaliteten på utdanningene våre gjennom kollegabasert veiledning og 

diskusjon 

 bli bedre på å bruke resultatene fra studentevalueringer, studiebarometer og 

avvikssystem som en integrert del av hvordan vi utvikler studie- og læringsmiljøet 

vårt 

 sørge for at studentene møter høy faglig, didaktisk og digital kompetanse 

 ha aktive rådgivende komiteer (advisory boards) eller tilsvarende samarbeidsforumer 

ved alle avdelinger 
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 etablere ordninger for at ansatte i profesjonsutdanninger kan ha regelmessig 

hospitering i yrkesfeltet 

 styrke de faglige synergiene gjennom aktivt samarbeid mellom avdelingene våre 

 se etablering av nye gradsstudier i tett sammenheng med utviklingen av nytt ph.d.-

program 

 ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet og være 

en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen 

 styrke etter- og videreutdanningstilbudet vårt i tråd med regionale og nasjonale 

behov 

 gå fra å ha hovedvekt på forelesninger til mer studentaktive læringsformer der det er 

læringsfremmende 

 styrke studentenes digitale læringsmiljø og tilby fleksible studieopplegg 

 etablere et godt samarbeid om studier med utdanningsinstitusjoner primært i Oslo- 

og Akershusregionen, og legge til rette for smidige overganger for studentene 

mellom institusjonene 

 

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
– for forandring og innovasjon 

 

Mål 

 

1) Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke 

utdanningene våre. 

2) Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er 

akkreditert.  

3) Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad sitert og publisert 

internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre fagfelt. 

4) Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig. 

5) Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet. 

 

Veivalg 
 

Vi skal 

 

 styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv 

 utvikle en institusjonell praksis for åpen vitenskap (open science) 

 øke andelen vitenskapelige ansatte som har kombinasjonsstillinger i offentlige og 

private virksomheter 

 øke andelen vitenskapelige ansatte som veileder på ph.d.-nivå 

 etablere «Språk i opplæringen» som strategisk forskningsprogram 

 bygge en sterk og tydelig forskningsprofil der ph.d.-utdanningen med arbeidstittel 

«Det digitale samfunn» er sentral 

 etablere et tverrfaglig forskningssenter knyttet til ph.d.-satsingen 



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 

 
 

17.12.2019 Høgskolestyrets vedtak Side 28 

 

 styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert 

veiledning og diskusjon 

 styrke forskningsstøtten 

 fordele forskningsressursen til de områdene vi satser på og til prosjekter hvor 

sannsynligheten for økt publisering og ekstern finansiering er størst 

 sørge for at bachelor- og masterstudentene våre inviteres til å delta i forskningen og 

det kunstneriske utviklingsarbeidet til de fagansatte 

 legge til rette for å øke antall samarbeidsprosjekter og sampublisering med nasjonale 

og internasjonale forskningsmiljøer 

 

Formidling 
–  for forståelse og debatt 

 

Mål 
 

1) Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå er doblet. 

2) Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i det offentlige rom. 

3) Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige rom. 

4) Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og forskningsformidlingen 

for studenter og fagansatte. 

 

Veivalg 

 

Vi skal 

 

 prioritere nasjonal og internasjonal formidling av forskningsbasert kunnskap og 

kunstnerisk utviklingsarbeid 

 ha en formidlingsstrategi i alle våre forsknings- og utviklingsprosjekter 

 synliggjøre forskningsresultater og innovative løsninger for at de raskt skal kunne tas 

i bruk i arbeids- og profesjonsutøvelse 

 løfte fram flere forskere som eksperter i media 

 etablere system for nominering av studentprosjekter for ekstern profilering 

 heve kompetansen til ansatte i bruk av digitale og sosiale medier i 

formidlingsarbeidet 

 

Organisasjon, ledelse og forvaltning 
– for brukerorientert og fleksibel drift 

 

Mål 

 

1) Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig organisasjon der 

kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes. 

2) Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som stimulerer til faglig og 

administrativ utvikling. 
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3) Høgskolens infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med 

raske endringer. 

4) Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet for miljø og bærekraft blant 

studenter og ansatte. 

5) Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken. 

 

Veivalg 
 

Vi skal 

 

 arbeide aktivt for å tiltrekke oss faglig sterke og engasjerte studenter og 

medarbeidere 

 øke andelen av vitenskapelig ansatte med førstekompetanse 

 tilpasse den faglige organiseringen til prioriteringene innen forskning og utdanning 

 ha utviklingsprogrammer for styrket utdannings- og forskningsledelse 

 gjennomføre en målrettet kompetanseutvikling for teknisk–administrativt ansatte 

basert på en analyse av framtidig kompetansebehov 

 la studentevalueringer/studiebarometeret ha en sentral rolle i styring av virksomheten 

 ta et brukerperspektiv når vi utvikler administrative støttetjenester 

 forenkle, forbedre og fornye arbeidsprosessene våre 

 etablere ordninger som sikrer effektiv og godt tilpasset arealbruk 

 ta større ansvar for det ytre miljøet 

 delta i relevante forum for utvikling av den nye regionen 
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VEDLEGG 2 UTVIKLINGSAVTALE MELLOM KUNNSKAPSDEPATEMENTET OG 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD 

Med bakgrunn i høgskolen strategiske plan er det valgt ut tre utviklingsområder: 
 

1. Samhandling 
2. Forskningsløft 
3. Bærekraft 

 
Alle utviklingsområder er delt inn i delområder med egne delmål og måleparametere.  
 
Utviklingsområde 1. Samhandling 
 
Delområde 1.1 Samhandling med nærings- og samfunnsliv 
 
Den strategiske planen peker på samarbeidet med nærings- og samfunnsliv som 
sentralt for høgskolens utvikling. Samtidig er dette et område som også har nasjonalt 
fokus gjennom en egen stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og virksomheter i arbeidslivet.  
 
I lys av regionreformen er det videre nødvendig for høgskolen å revurdere begrepet 
regionalt forankret ettersom det regionale nedslagsfeltet nå endrer seg. 
 
Mål: HiØ leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger 

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 
 Antall og innhold i forpliktende samarbeidsavtaler med sentrale aktører i regionalt 

nærings- og samfunnsliv der innhold blant annet kan omfatte: 
- Deltakelse i høgskolens ulike rådgivende komiteer 
- Samarbeid om FoU/KU-prosjekter 
- Delfinansiering av prosjekter 
- Hospitering, kombinasjonsstillinger og utveksling av kompetanse 
- Praksisplasser for studenter  
- Leveranse av EVU  

 Øke andel ansatte i faglige stillinger som har hospitert ved en relevant ekstern virksomhet 

 Øke andel tilsatte i delte stillinger mellom høgskolen og nærings- og samfunnslivet  

 Studentenes vurdering av relevans i utdanningen skal ligge over snittet i sektoren 

 

Delområde 1.2 Samhandling med andre UH-institusjoner 
 
Dette delområdet er en videreføring av tidligere avtale som særlig fokuserte på 
samarbeid og arbeidsdeling med andre nasjonale UH-institusjoner, primært i Oslo-/ 
Akershus-regionen. Suksess på dette området krever samhandlingsløsninger der det 
skapes faglige gevinster for begge/alle parter. Høgskolen vil fokusere på å finne frem 
til samhandlingsløsninger som skaper stor verdi for høgskolen og der andre UH-
institusjoner samtidig kan trekke veksler på høgskolen sterke fagmiljøer. I det videre 
arbeidet på dette området vil høgskolen også utvide fokus fra å primært jobbe med 
utdanningssamarbeid til også å løfte frem en mer systematisk tilnærming til 
samhandling innenfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.  
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Mål: 
HiØ har et betydelig utdannings- og forskningssamarbeid med utvalgte nasjonale og 

internasjonale utdanningsinstitusjoner. 

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 
 Antall og innhold i forpliktende samarbeidsavtaler innenfor utdanning med andre 

nasjonale UH-institusjoner med særlig vekt på språk og fagområder knyttet til Det digitale 
samfunn. Avtalene kan blant annet kan omfatte: 

- Utveksling av emner/deler av studier 
- FoU/KU-samarbeid (søknader, prosjekter, sampublisering) 
- Deltakelse i komiteer 
- Utveksling av kompetanse/kombinasjonsstillinger 

 Øke antall samarbeidsprosjekter med andre nasjonale UH-institusjoner 

 Øke antall tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger i doktorgradsløp ved andre 
nasjonale UH-institusjoner  

 Øke antall publikasjoner i samarbeid med andre UH-institusjoner 

 Øke antall emner som tilbys i samarbeid med andre UH-institusjoner 
 

Se også Utviklingsområde 3 Bærekraft og delområde 3.2. 
 
 
Utviklingsområde 2. Forskningsløft 
 
I tiden fremover skal vi anerkjennes for samfunnsrelevant, profesjonsrettet og 
innovativ forskning. Høgskolen iverksatte derfor i 2017 Forskningsløftet og har i 
strategiprosessen tatt noen viktige vegvalg gjennom en prioritering av 
forskningsområdene Det digitale samfunn og Språk i opplæringen. Utdanningsdelen 
av Språk i opplæringen er presentert under delområde 3.2, mens 
forskningsperspektivet er inkludert i måleparameterne nedenfor.  
 
Mål: 
HiØ’s forskning er samfunnsrelevant, profesjonsrettet, og bidrar til å styrke 

utdanningene våre. 

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Øke omfang av vitenskapelige nivåpublikasjoner generelt og nivå 2-publikasjoner 
spesielt 

 Øke omfanget av vitenskapelige publikasjoner som publiseres i åpne kanaler 

 Øke omfanget av eksterne midler knyttet til forskningsprosjekter med særlig vekt 
på språk i opplæringen og Det digitale samfunn 

 Øke totalt antall stipendiater  

 Øke antall ansatte som veileder på ph.d.-nivå 

 Øke andelen stipendiater som fullfører i henhold til planlagt løp  

 Akkreditering av Ph.d-programmet Det digitale samfunn 

 Øke antall publikasjonspoeng fra språkfaglige miljøer 
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Utviklingsområde 3. Bærekraft 
 
Delområde 3.1 Bærekraftige studier 
 
Bærekraftige studier handler både om sammenheng i studieporteføljen, 
utdanningskvalitet og bruk av campus som virkemiddel for å fremme høgskolens 
faglige aktivitet.  
 
Høgskolens utfordringsbilde, som er godt beskrevet i Årsrapporten for 2018, tilsier en 
økt fokus på studentgjennomstrømning generelt, og i masterstudiene spesielt.  
 
Målet om å introdusere et ph.d.-program i studieporteføljen påvirker også hvordan 
høgskolen i framtiden bør innrette bachelor- og masterporteføljen. Høgskolen må ha 
et spesielt fokus på utvikling av masterporteføljen slik at disse studiene i større grad 
kan bidra til rekruttering av studenter til høgskolens framtidige ph.d.-studium. Det er 
også viktig at mastergradsporteføljen framstår attraktiv når høgskolens 
bachelorstudenter skal velge videre studie- og karrierevei. 
 
Mål: 
HiØs studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy 

samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige.  

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Redusere antall BA-studier med færre enn 20 uteksaminerte kandidater 

 Redusere antall MA-studier med færre enn 15 uteksaminerte kandidater 

 Øke studiepoeng pr student i bevilgningsfinansierte studier 

 Andel kvalifiserte førsteprioritetssøkere skal ligge på nivå med relevante UH-
institusjoner 

 
Utviklingen av fremtidsrettede campus er et viktig virkemiddel for å fremme 
bærekraftige studier. Egnede studie- og arbeidsmiljøer må utvikles og sikres gjennom 
endret arealbruk og digitalisering av byggene. Samtidig må miljøperspektivet være 
sentralt i campusutviklingen. 
 

Mål: 

HiØs infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med raske 

endringer. 

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Utnytte potensialet som ligger i digitalisering. Dette kan blant annet omfatte:  
- Omfang av digitale kommunikasjon (f.eks digital praksisoppfølging) 

- Andel undervisningsrom tilrettelagt for opptak og livestreaming 

- Antall rom som følger Uninett´s minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning og 

møterom 

- Etablert læringsstøttesenter innen digital undervisnings- og veiledningsmetodikk 

- Studentenes vurdering av hvorvidt digitale verktøy brukes på en god måte i undervisning 

og veiledning (Studiebarometeret) 

 Optimalisere utnyttelsen av eksisterende bygg og arealer og legge til rette for 

fleksibel arealbruk 

 Øke studiestedenes grønne profil. 
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Delområde 3.2 Bærekraftig lærerkompetanse til grunnskolen 
 
Det er av avgjørende betydning både for høyskolen som institusjon, og ikke minst for 
regionen, at høyskolen kan levere grunnskolelærerutdanning av høy kvalitet 
eventuelt også i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Høyskolen må også 
sikre et tilstrekkelig studenttilfang. Høyskolen vil arbeide for å ha et nasjonalt ansvar 
for fremmedspråk i lærerutdanning innen tysk, fransk og spansk og å øke omfanget 
av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning. Høyskolen vil prioritere et bredt 
tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere særlig rettet mot regionens behov.  
 
Høyskolen har nå to akkrediterte masterutdanninger innen skolefagene: 
Fremmedspråk i skolen og norsk i tillegg til integrerte masterutdanninger både for 
trinn 1-7 og 5-10.  
 
Mål: 

1) HiØ tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer 
regionen tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte lærere.  

2) HiØ skal ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet 
og være en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen.  

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Etablere et tilstrekkelig studietilbud som dekker regionens behov for lærere enten 
i egen institusjon eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner 

- Antall avtaler med samarbeidende institusjoner om masterretninger 

 Tilstrekkelig studenttilfang  
- Samlet opptak til de to grunnskolelærerutdanningene opprettholdes minst på dagens nivå 

(110-120 studenter) i perioden. Departementets kandidatmåltall skal så langt det er mulig 
være førende for fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. Måloppnåelse måles ut fra 
registrerte studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år og vurderes opp mot frafall og 
kandidatproduksjon.  

 Arbeide for å kunne bli en nasjonal tilbyder innen fremmedspråk  
- Øke antall studenter fra andre nasjonale UH-institusjoner som tar fremmedspråk ved HiØ 

 Øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning 
- Omfang av relevant vitenskapelig publisering 
- Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder  

 Ha et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere  
- Øke omsetning 
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VEDLEGG 3. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE 

 
Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Nasjonale styringsparametere 

 Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 

 Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 

 Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år1 

 Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter 

 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 

 Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk 

 Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk 

 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter 

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Nasjonale styringsparametere 

 Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 

 Bidragsinntekter fra Norges Forskningsråd pr faglig årsverk 

 Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglig årsverk 

 Andel forskningsinnsats i MNT-fag 

 
Sektormål 3 God tilgang til utdanning 

Nasjonale styringsparametere 

 Kandidatmåltall på helse- og lærerutdanningene 

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr faglig årsverk 

 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 

  

                                                           
1 For oss gjelder dette stipendiater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 
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VEDLEGG 4. DEFINISJONER AV DE KVANTITATIVE STYRINGSPARAMETERNE 

 
VM Parameter Definisjon 

U1 Kandidatmåltall Nasjonal styringsparameter – det gis i statsbudsjettet 
kandidatmåltall for utvalgte studier, se avsnitt 7.1 

 Andel masterkandidater sysselsatt i 
relevant arbeid et halvt år etter 
fullført utdanning 

Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. Data innhentes 

gjennom en egen spørreundersøkelse gjennomført 

av NIFU annethvert år. (seinest 2017)  

 Etter- og videreutdanning 

- antall studenter /vår + høst) 

 

- omsetning 

 

DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter 

eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre 

Regnskap, HiØ Videre  

 Skår på hvordan studentene 
oppfatter studiekvaliteten 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 

fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del 

av Kvalitetsrapporten. 

 Antall studiepoeng totalt 
bevilgningsfinansierte studier 

DBH – Studiepoengproduksjon hvor emnet primært 

tilhører, egenfinansierte studenter 

 Studiepoeng pr student  DBH – Studiepoeng pr heltidsekvivalent, hele året, 

egenfinansierte studenter 

 Antall kandidater DBH – Kandidater med uttelling i finansierings-

systemet 

 Strykprosent DBH – NOKUT-portalen, alle studenter 

 Andel studenter med karakter A+B DBH – NOKUT-portalen, alle studenter 

 Andel BA-kandidater som 
gjennomfører på normert tid 

Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. 

 Andel MA-kandidater som 
gjennomfører på normert tid 

Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. 

 Andel førstekompetente DBH – NOKUT-portalen, andel førstestillings-

kompetente årsverk 

 Andel tilsatte i professor/dosent- 
stillinger 

DBH – NOKUT-portalen, andel professor- og dosent- 

årsverk 

U2 Antall kvalifiserte primærsøkere til 
bevilgningsfinansierte studier 
fordelt på BA, MA og øvrige studier 

DBH – søknadsdata, kvalifikasjoner og tilbud, NOM-

opptak og lokalt opptak, 1.prioritet, søknads-

alternativer, kvalifisert søker, ekskl. forkurs og 

realfagskurs ingeniørutdanning, manuell fordeling  

 Opptakstall bevilgningsfinansierte 
studier fordelt på BA, MA og øvrige 
studier 

DBH – opptakstall, egenfinansierte, ekskl. 

enkeltemnestudenter, utvekslingsstudenter og 

realfagskurs/forkurs i ingeniørutdanningen, manuell 

fordeling  

 Primærsøkere pr studieplass DBH – nøkkeltall, kvalifiserte førstevalgssøkere pr 

studieplass 

U3 Etter- og videreutdanning 

- antall studenter /vår + høst) 

 

- omsetning 

 

DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter 

eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre 

Regnskap, HiØ Videre  

 Antall studier som tilbys 

- vår 

- høst 

Oversikt fra HiØ Videre 

-fordeles på videreutdanning og etterutdanning 
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 Antall studenter fordelt på 
avdelinger 

DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter 

eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre, manuell 

fordeling på avdelinger 

U4 Skår på hvordan studentene 
oppfatter studiekvaliteten 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 

fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del 

av Kvalitetsrapporten. 

 Faglig tidsbruk pr uke blant 
heltidsstudenter 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 

fra Studiebarometeret. 

 Gjennomføring i henhold til avtalt 
utdanningsplan 

DBH – Gjennomføring i henhold til utdanningsplan – 

studiepoeng gjennomføringsprosent 

U5 Antall studenter i nettbasert 
undervisning 

DBH – registrerte studenter, undervisningsform: 

nettbasert 

 Skår på bruk av digitale verktøy 

(endret fra hjelpemidler til verktøy) 

Studiebarometeret 

2018: Har ikke totalskår, kun følgende delskår: 

 «Digitale verktøy brukes på en slik måte at 

jeg blir aktivt involvert i undervisningen» 

 «De faglig ansatte har nødvendig 

kompetanse til å bruke digitale verktøy i 

undervisningen» 

 «Jeg får opplæring i å bruke digitale 

verktøy/programmer som er relevante for 

fagområdet» 

 «Bruken av digital læringsplattform fungerer 

godt på studieprogrammet mitt» 

U6 Antall utvekslingsstudenter DBH – utvekslingsopphold, ut/inn 

 Andel utreisende studenter på 
Erasmus+ av totalt antall studenter 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

 Ansattmobilitet ut/inn Intern registrering 

FoU1 Siteringer Data hentes fra databasen Scopus. 

Personene er hentet fra ansattliste på nett primo 

desember 2019. 

Selvsiteringer er inkludert og siteringer i 

publikasjoner utgitt før personene ble ansatt ved HiØ 

er også inkludert (tidsforskyvning for oppdatering i 

institusjonstilhørighet i Scopus). 

Siteringstallet er for alle forskerens publikasjoner (gitt 

at de er med i ansattliste ved HiØ), uavhengig av om 

institusjonstilknytningen på publikasjonene er til HiØ 

eller andre institusjoner- 

 

Scopus er en tverrfaglig database med god dekning 

innen både naturvitenskap, medisin/helse, 

teknikk/fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora. For 

fagområder hvor det i begrenset grad publiseres i 

tidsskrifter, vil disse i begrenset grad være 

representert. For HiØ er det spesielt enkelte 

fremmedspråk som mangler. 
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 Andel ph.d- kandidater som 
gjennomfører innen seks år 

Nasjonal styringsparameter som skal måle 

gjennomføring i doktorgradsprogram. Er som 

nasjonal parameter kun relevant for oss i forbindelse 

med stipendiater knyttet til Stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 Andel forskningsinnsats i MNT-fag Nasjonal styringsparameter som henter data fra 

NIFU/FoU-statistikken annet hvert år  

 Antall prosjekter som lagrer data i 
NSD 

Data hentes fra NSD 

 Antall publiseringsarbeider i Brage Data hentes fra Brage 

 Antall vitenskapelig ansatte med 
kombinasjonsstilling/sidegjøremål 

Intern registrering basert på selvrapportering av 

sidegjøremål. 

Basert på selvrapportering fra ansatte. 

Det er gjort en manuell vurdering av hvilke typer av 

registrert aktivitet som tas med. 

FoU3 Antall publiseringspoeng DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng 

og forfatterandeler 

 Antall publikasjonspoeng pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

 Siteringer Data hentes fra databasen Scopus. 

Se definisjon under FoU1, Siteringer. 

 Andel publisering i internasjonale 
kanaler 

CRIStin – intern registrering 

Visnings- og analyseverktøyet Tableau/DUCT 

benyttes. 

Kun publikasjoner på nivå 1 og 2 er inkludert. 

 Andel publikasjoner på nivå 2 DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng 

og forfatterandeler 

FoU4 Antall publikasjoner i CRIStin med 
studenter som medforfatter 

Pt. er ikke dette mulig å hente direkte ut fra CRIStin. 

Data må innhentes ved manuell rapportering fra 

fagavdelingene. 

FoU5 Inntekter fra NFR og RFF Regnskap note 32 

 Inntekter fra EUs rammeprogram Regnskap note 1 

 Verdien av Horisont 2020-
kontrakter pr FoU-årsverk 

Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. Data hentes fra 

Forskningsrådet/NIFU  

 Bidragsinntekter fra NFR pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. 

 Andre bidrags- og oppdrags-
inntekter pr undervisnings- og 
forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere. 

FoS1 Antall kronikker CRIStin – kronikker og leserinnlegg 

Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 

Tableau/DUCT. 

 Antall kronikker på nasjonalt nivå Internt uttrekk fra CRIStin – nasjonalt nivå begrenses 

til riksmedier. 

Kun kronikker – ikke leserinnlegg. 

Riksmedier er definert til å være alt unntatt 

lokalaviser. 

Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 

Tableau/DUCT. 
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 Antall populærvitenskapelige bidrag CRIStin – populærvitenskapelige artikler, foredrag, 

bok og kapitler. 

Dette er totalt antall inkludert på institusjonsnivå i 

tillegg til avdelinger. 

 Antall populærvitenskapelige bidrag 
på nasjonalt nivå 

Internt uttrekk fra CRIStin - – populærvitenskapelige 

artikler, foredrag, bok og kapitler. 

Få internasjonale bidrag, så dette er ikke trukket ut. 

Dette er kun tall på avdelingsnivå og ikke på 

institusjonsnivå. 

 Antall bidrag i Forskning.no Internt uttrekk fra Retriever 

FoS2 Antall intervjuer og program-
deltakelse fordelt på avdeling 

CRIStin  

Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 

Tableau/DUCT. 

OL1 Andel vitenskapelig ansatte med 
førstekompetanse 

DBH – NOKUT-portalen, andel 

førstestillingskompetente årsverk  

 Andel kvinner i dosent- og 
professorstillinger 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

 Antall disputaser Intern registrering 

 Andel midlertidig ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

 Antall publiseringspoeng 

 

 

 

jhljhlhol pr undervisnings- og 
forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, 

nasjonale styringsparametere 

OL3 Andel henvendelser i Si ifra som 
gjelder infrastruktur 

Intern registrering 

OL4 Sorteringsgrad Prosent material- og energigjenvinning av total 
mengde avfall 

OL5 Andel søkere fra regionen utenom 
Østfold 

Samordna opptak, data fra opptakskontoret 

 Andel eksterne inntekter fra 
regionen 

Regnskap – manuelt uttrekk 
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1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING  

1.1 Forutsetninger 

 
Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram 07.10.2019. Beregning av institusjonenes bevilgninger 

bygger på finansieringsmodell innført i 2017 og med en innføring over tre år. Det vil si at for 

2020 er den nye finansieringsmodellen innført i sin helhet. 

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger: 

- Lønns- og prisøkning 3,2 % 

- Arbeidsgivers andel av pensjonspremien er økt fra 13,20 % til 13,30%. 

 
Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 4 127 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 

2020. Nye studieplasser tildelt i 2016-2019 er videreført. I tillegg er det tildelt 10 nye 

studieplasser innen teknologi og grønt skifte. På den annen side er det trukket 14 

studieplasser innen veilederutdanning for nyutdannede lærere som følge av at finansiering 

for disse studieplassene er overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 

Regjeringen viderefører den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) 

gjennom fortsatt trekk i bevilgningen. Denne gangen tilsvarer trekket 0,5 % av gitt bevilgning 

eller kr 3 401 000. Den samlede effekten for 2020-budsjettet av de seks årene med ABE-

reformen er en reduksjon i bevilgning på ca. kr 23 mill. 

 

1.2 De ulike delene av bevilgningen  

 
Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 707 362 000. Bevilgningen 

i 2019 var til sammenlikning på kr 674 300 000. Veksten i forhold til 2019 blir da på 4,9 %. 

Korrigert for lønns- og prisvekst innebærer dette en realvekst på 1,7 %. 

 

Endringen i bevilgningen omfatter følgende: 

 
- videreføring av studieplasser 5 394 000 
- nye studieplasser 451 000 
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering -3 401 000 
- rekrutteringsstillinger fra 2016 (midlertidige) -847 000 
- reduksjon som følge av overføring av ansvar for studieplasser til   
  videreutdanning i veiledning av nyutdannede lærere 

 
-1 240 000 

- lønns- og prisvekst 21 485 000 
 
I tillegg har høgskolen hatt en positiv resultatutvikling som gir økt uttelling i flere av 

resultatindikatorene. 
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Tabell 1. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell  

  2020 

 

Modul/insentiver 

2019 Beløp  Endring 

19/20 (kr) 

Endring i % 

Åpen ramme     

- studiepoeng 166 841 000 178 360 000 11 519 000 6,9 

- kandidater 34 478 000 39 070 000 4 592 000 13,3 

- utvekslingsstudenter 1 602 000 2 210 000 608 000 38,0 

- Doktorgrader 621 000 480 000 -141 000 -22,7 

Lukket ramme     

- EU-midler 1 563 000 2 951 000 1 388 000 88,8 

- NFR/RFF-midler 729 000 580 000 -149 000 -20,4 

- publiseringspoeng 4 155 000 4 465 000 310 000 7,5 

- bidrags- og oppdragsaktivitet 3 043 000 3 006 000 -37 000 -1,2 

Rekrutteringsstipendiater 13 566 000 14 072 000 506 000 3,7 

Basis 441 900 000 456 323 000 14 423 000  3,3 

     

Nye studieplasser 

Videreføring av studieplasser 

 

5 802 000 

451 000 

5 394 000 

451 000 

-408 000 

 

-7,0 

SUM 674 300 000 707 362 000 33 062 000 4,9 

 

 

2. INTERNE PRINSIPPER 

2.1 Budsjettfordelingsmodellen 

 
Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble gjennomgått og endret på enkelte punkter i 2012, 

jfr. høgskolestyrets møte 25.10.2012, sak 77. I 2017 ble det foretatt en mer omfattende 

gjennomgang med særlig henvisning til endringene i KDs finansieringssystem.  

Styret behandlet forslag til endringer og prinsipper for fordeling i sitt møte 24.10.2019, sak 

59/19. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til fordeling for 2020. 

Modellen består av følgende fire moduler: 

1. Strategi inkludert eventuelle tilpasnings-/utjevningsmidler 

2. Utdanning 

3. FoU 

4. Infrastruktur og støttefunksjoner 

 
Modul 2 og 3 er igjen splittet opp i følgende komponenter: 

Modul 2 Utdanning 

- øremerking  

- midler til utvalg  

- antall utvekslingsstudenter 

- studiepoengproduksjon 

- kandidater 
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- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2019 og måltall høsten 

2020) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor 

- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet 

etter lengde og en gitt kostnadsfaktor 

 
Modul 3 FoU 

- øremerking 

- rekrutteringsstipendiater 

- midler til utvalg  

- doktorgradsdisputaser  

- eksterne midler  

- publisering og formidling inkludert kunstnerisk utviklingsarbeid 

 
Fordelingsprosessen er normalt bygd opp av følgende trinn: 

1. Netto husleiekostnader basert på en realbudsjettering, trekkes fra den tildelte 

bevilgningen, se avsnitt 4.1. 

2. Det resterende beløpet deles mellom de fire modulene i modellen ut fra en gitt 

prosentfordeling, se avsnitt 2.2 og 3. 

3. Fordelingen innenfor hver modul er delvis basert på tallmessige beregninger 

(Utdanning og FoU), delvis på realbudsjettering1 (Infrastruktur) og delvis på en 

vurdering av formål og prioriteringer (Strategi).  

 

2.2 Fordeling mellom modulene 

 
Prosentfordelingen mellom modulene ble fastsatt første gang av styret for 2007 og skal 

revurderes årlig på bakgrunn av: 

- prioriteringer i vedtatt Strategisk plan 

- signaler i Statsbudsjettet 

- de gitte økonomiske rammebetingelsene 

- intern status og risikovurderinger 

- endringer i den interne oppgavefordelingen 

 
I styrets gjennomgang av prinsippene i modulen (sak 59/19) ble følgende prosentfordeling 

vedtatt: 

Tabell 2. Fordeling mellom de fire modulene – prosent 

Modul 2019 2020 

1. Strategi  3,2 % 3,7 % 

2. Utdanning 53,3 % 52,6 % 

3. FoU 11,2 % 11,4 % 

4. Infrastruktur 32,3 % 32,3 % 

 

                                                
1 For 2020-budsjettet er det i mindre grad enn øvrige år basert på realbudsjettering og i større grad 

basert på anslag. Årsaken er omorganiseringen av administrative tjenester, som innebærer at 

budsjettprosessen faller noe senere enn normalt. 
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Fordelingen innebærer en styrking av strategimodulen og FoU-modulen. Årsaken til 

styrkingen av FoU-modulen er at kostnader knyttet til Open Access er flyttet fra 

strategimodulen til FoU-modulen som en del av øremerkingskomponenten siden disse 

kostnadene er av varig karakter. Endringen i Utdanningsmodulen skyldes styrking i de to 

øvrige modulene.  

Bruk av strategiske midler er omtalt utførlig i sak om Aktivitetsplan 2020 og omtales ikke 

ytterligere i foreliggende dokument.  

 

3. RAMME TIL FORDELING 
 
I budsjettet for 2020 utgår overføring av midler til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) knyttet 

til at HiØ har vært knutepunktinstitusjon for et 30-studiepoengstudium i pedagogisk 

veiledning av grunnskole- og barnehagelærere. Overføringen utgår som følge av at fra 2020 

blir finansieringen av videreutdanning i veiledning av nyutdannede lærere overført fra 

Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. I 2019 ble kr 1 352 000 overført til USN.  

Gitt bevilgning på kr 707 362 000 fordeles dermed slik: 

Tabell 3. Fordeling mellom moduler – beløp  

 2019 2020 Endring 

Modul % Beløp  % Beløp  i % 

Husleie, se avsnitt 4.1  112 750 000 

000 

 116 501 000  

0000750 000 

3,3 

Studieplasser USN  1 352 000  0 -100,0 

Til de øvrige modulene      

1. Strategi 3,3 % 17 926 000  3,7 % 21 862 000 22,0 

2. Utdanning 53,3 % 298 586 000 

000 

52,6 % 310 793 000 

000 

4,1 

3. FoU 11,2 % 62 742 000 11,4 % 67 358 000 

000062 742 

000 

7,4 

4. Infrastruktur/støttefunksjoner 32,3 % 180 944 000 

000 

32,3 % 190 848 000 

848000080 944 

000 

5,5 

 
De enkelte elementene er gjennomgått nedenfor. Resultatet for driftsenhetene fordelt på 

moduler og komponenter framkommer av vedlegg 1. 

 

4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTMODELLEN 
 
Innledningsvis kommenteres husleie som er trukket ut og realbudsjettert før fordeling mellom 

de øvrige modulene. Deretter gjennomgås Utdanningsmodulen og FoU-modulen med 

underliggende komponenter. 

4.1 Husleie 

Tabellen nedenfor viser realbudsjett for husleie utarbeidet av leder for Bygningsmessig drift.  
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Tabell 4. Grunnlag for beregning av netto husleie 2020 

Sted Art Beløp 2020 Netto 2020  Beløp 2019 Netto 2019 

Kråkerøy Husleie 38 910 000 

000 

 38 260 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 241 000 

 Felleskostnader 478 000  508 000  

 Parkeringstilskudd -800 000  -800 000  

 
 Framleie/internhusleie -1 548 000 37 040 000 -1 531 000 36 437 000 

Remmen  Husleie 78 143 000   75 385 000  

 

 

 

 

75 822 000 

 Felleskostnader 5 384 000  5 206 000  

 
 Framleie/internhusleie -4 566 000 78 961 000 -4 278 000 76 313 000 

Oslo Husleie/felleskostnader 500 000 500 000   

SUM   116 501 000   112 750 000 

 
Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 3,5 %. Årsaken til at 

økningen er så høy er hovedsakelig usikkerhet knyttet til indeks for november til november 

som ikke er klar ennå samt økning i felleskostnadene. Økningen ved studiested Fredrikstad 

er 1,7 %. Årsaken til den lave økningen er at ny parkeringsavtale fikk lavere kostnader enn 

det som var forventet/anslått i 2019-budsjettet. Det har vært diskusjoner om HiØ bør etablere 

et kontor i Oslo som kan benyttes som pendlerkontor og til å gjøre det enklere med 

samarbeid med institusjoner i hovedstadsregionen. Omfang og kostnader er pt. ikke utredet, 

men det er budsjettert med en kostnad på ca. kr 500 000 for leiekostnader/felleskostnader 

for 2. halvår i 2020. Husleiens andel av høgskolens bevilgning er redusert fra 16,7 % i 2019 

til 16,5 % i 2020. 

Budsjettert beløp for Fredrikstad inkluderer et tilskudd på kr 800 000 fra Fredrikstad 

kommune for parkeringsplasser. 

 

4.2 Utdanning 

Beløp til fordeling: kr 310 793 000. I 2019 var beløpet kr 298 586 000. Dette medfører en 
økning på 4,1 %.  
 

4.2.1 Øremerking 

 
Denne komponenten omfatter: 

- Forkurs i ingeniørutdanningen 

- Driftsbudsjett for Læring og pedagogisk utvikling (tidligere PULS)  

- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen 

- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen 

- Restbevilgning til Akademi for scenekunst 

 
Fra 2019 ble også Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen inkludert i denne 
komponenten.  

 
Bevilgning til forkurs i ingeniørutdanningen tar utgangspunkt i tidligere øremerket ramme 

fra departementet. I nåværende budsjettfordelingsmodell er 50 % fastsatt som basis og 50 % 

gjort aktivitetsavhengig med en pris pr student. Antall studenter i realfagskurs er hentet fra 

DBH pr 1.3.2019 og antall studenter i fullt forkurs er hentet fra DBH pr 1.10.2019. Beløpene 

er korrigert med lønns- og prisstigning på 3,2 %. 
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Tabell 5. Bevilgning til forkurs og realfagskurs 2020 

Forkurs  Antall studenter Pris SUM 2020 2019 

 Basis                 2 295 000    
- helt forkurs 43            30 800               1 324 000  

  
- realfag 37            15 400                  570 000  4 189 000     3 892 000  

 
I henhold til vedtak i styret i sak 40/17 ble akademiets øremerkede bevilgning redusert til 
kr 1 000 000. I påfølgende år skal beløpet kun korrigeres med lønns- og prisstigning. 
Bevilgning i 2020 blir kr 1 094 000.  

 
I budsjettsammenheng behandles Læring og pedagogisk utvikling (tidligere PULS) som 

en egen enhet og gis en øremerket ramme. Seksjon for læring og pedagogisk utvikling er en 

sentral enhet særlig når det gjelder satsingen på Læringsstøttesenter, men også når det 

gjelder øvrig utvikling av utdanningskvaliteten. I 2019 ble enhetens budsjettramme derfor 

styrket for å kunne styrke bemanningen. I 2019 har det vært et eget prosjekt knyttet til å 

etablere Læringsstøttesenteret og det har vært avsatt strategiske midler til dette. Fra 2020 

skal dette inngå i ordinær drift. For å gi rom for driftskostnader og utstyrssupplement foreslås 

det derfor at enheten får utvidet budsjettrammen.  

Det vil også ved årsskiftet gjenstå midler fra 2019 som kan dekke noe av behovet i 2020. Det 

foreslås en økning i tildeling fra kr 4 500 000 til kr 5 000 000. I tillegg vil det være mulig å 

dekke eventuelle uforutsette utgifter til driften av Læringsstøttesenteret ved bruk av 

udisponerte midler fra tidligere.  

Studentsamskipnaden søker for 2020 om et tilskudd på til sammen kr 1 625 000 inkludert 

StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2019 var på kr 1 583 000. Søknaden i 2020 innebærer 

dermed en økning på 2,6 % og omfatter følgende: 

 

Tabell 6. Tildeling 2019 og søknad om tilskudd 2020 – Studentsamskipnaden  

Formål Tildelt 2019 Søknad 2020 Endring 

Drift av spisesteder 298 000 290 000 -8 000 

Oppgradering av datautstyr 40 000 40 000 0 

StudentRådgivningen 1 245 000 1 295 000 50 000 

TOTALT 1 583 000 1 625 000 42 000 

 

Inkludert i søknaden knyttet til StudentRådgivningen er det en videreføring av 30 % stilling 

som spesialpedagogisk rådgiver der kostnaden i sin helhet bæres av høgskolen. 

 

Studentsamskipnaden har også søkt om kr 5 500 000 til oppgradering og utvidelse av 

kjøkkenet i Fredrikstad som beskrevet nedenfor. 
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Beskrivelse Beløp 

1. Generell oppgradering og utvidelse av kjøkken på Kråkerøy 

(Nødvendig kapasitetsutvidelse på kjøl-/frys-, lagerplass og kontorplass.) 

 

5 000 000  

2. Utskifting av kombidamper (driftssikkerhet og kapasitet) 150 000  

3. To gulvmontere til utskifting av to gamle. Får ikke deler til defekte luker. Dårlig 

kjøling på den ene. Kan ikke brukes som kjølemonter.  

150 000  

4, Oppgradering av varmmatavdelingen på Kråkerøy.  200 000  

Sum 5 500 000 

 

Gitt øvrige strategiske satsinger finner høgskoledirektøren det ikke mulig å prioritere midler til 

oppgradering og utvidelse av kjøkkenet i Fredrikstad. Studentsamskipnaden innvilges et 

tilskudd på kr 1 625 000 til drift av StudentRådgivningen, drift av spisesteder og 

oppgradering av datautstyr.  

 

Studentparlamentet søker om en videreføring av nivået for 2019 korrigert for lønns- og 

prisstigning. I tillegg søker de om kr 2 000 i ekstra tilskudd til kjøregodtgjørelse for å kunne 

øke samarbeidet på tvers av studiestedene. De søker også om kr 7 000 for å kunne utvide 

fadderstyret med en ekstra arrangementsansvarlig når åpning av studieåret gjennomføres på 

to steder. Tilskuddet i 2019 var på kr 1 780 000. Parlamentet disponerer en 100 % ressurs 

fordelt mellom organisasjonskonsulent og læringsmiljøkonsulent. I tillegg er studentleder 

lønnet i 100 % stilling og nestlederfunksjonen er satt til 50 % stilling. I samarbeidsavtalen 

som ble reforhandlet i mars 2017 med virkning fra 1.8.2017, ble det i tillegg gitt klarsignal for 

et honorar på kr 6 000 pr semester til hver av de fem studentrådslederne. Med lønns- og 

prisstigning utgjør dette kr 1 813 000. Det anbefales at rammen utvides med kr 9 000 til de 

formålene som Studentparlamentet har beskrevet. Dette gir en bevilgning i 2020 på             

kr 1 822 000.  

Når det gjelder fadderukene, ble det foretatt endringer i 2016 der blant annet omfanget ble 

redusert fra to til en uke. I tillegg har høgskolen nå selv ansvar for faglig opplegg både 

institusjonelt og i den enkelte avdeling. Det legges opp til tilsvarende ansvarsfordeling i 2020. 

Årets opplegg har vært delvis finansiert av sponsormidler og egenbetaling. Parlamentet 

ønsker å videreføre dette opplegget, og det søkes om et tilskudd tilsvarende 2019, men hvor 

det tas hensyn til lønns- og prisstigning. Tildeling i 2019 var kr 200 000 og med lønns- og 

prisstigning utgjør dette kr 204 000. Det foreslås at det innvilges kr 204 000.  

Fra 2018 er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen i sin helhet lagt til høgskolen. I 

høgskolens bevilgning for 2018 ble det tilført kr 8 100 000 som øremerket grunnbevilgning til 

senteret. Denne bevilgningen videreføres i 2020 korrigert for lønns- og prisstigning. Det gir 

en grunnbevilgning på kr 8 602 000. 
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Samlet gir dette følgende øremerkinger: 

Tabell 7. Øremerkede formål 2019-2020 

Formål 2019 2020 

Fremmedspråksenteret 8 335 000 8 602 000 

Forkurs 3 892 000 4 189 000 

Akademiet 1 060 000 1 094 000 

Læring og pedagogisk utvikling (tidl. PULS) 4 500 000 5 000 000 

Studentsamskipnaden 1 583 000 1 625 000 

Studentparlamentet 1 980 000 2 026 000 

SUM 21 350 000 22 536 000 

 

4.2.2 Utvalg 

 
I Utdanningsmodulen inngår to utvalg: 

- Utdanningskvalitetsutvalget 

- Læringsmiljøutvalget 

Utdanningskvalitetsutvalget fikk fra 2016 utvidet sitt mandat til å omfatte de faglige oppgaver 

som tidligere ble ivaretatt av Internasjonalt utvalg og E-læringsutvalget.  

Tabell 8. Tildelinger i 2019 

Utvalg Budsjett Overført Disponibelt Antatt 

brukt 

Overføres 

til 2020 

Læringsmiljøutvalget 0 93 266,97 93 266,97 50 000 43 000 

Utdanningskvalitetsutvalget 50 000  127 562,78 177 562,78 110 000 68 000 

SUM 50 000 220 829,75 270 829,75 160 000 111 000 

 

Utdanningskvalitetsutvalget 

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak. 

Tiltak Beløp Merknad 

Fagdag om forskning på egen 

undervisning og pedagogiske praksis 

30 000 Planlagt avholdt våren 2020 

Fagdag (tema ikke fastsatt)  10 000 Avholdes høsten 2020 

Utdanningskvalitetsprisen 50 000  

Ny studentpris «Årets student» 10 000  Forslag fra rektor 

Laurbærbladet 20 000 Endret 

Egen møtevirksomhet 3 000  

SUM 123 000  

 
I et møte 4.11.2019 ga utvalget sin tilslutning til rektors forslag om en ny studentpris; «Årets 

student». Tilslutningen ble gitt under forutsetning at prisen kommer som et supplement til 

«Laurbærbladet». Utvalget opplyser at det kan bistå med utlysning, sammensetning av 

priskomité og tildeling av prisen. 

Arbeid med internasjonalisering er en del av utvalgets mandat. I denne sammenheng er 

særlig ett tiltak under strategiske midler som de anser som vesentlig: 
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- Stimuleringsmidler til ansatte som ønsker å gjennomføre egne tiltak, eksempelvis 

partnerbesøk, der det konkrete målet er å øke antall utreisende studenter 

Utvalget har foreslått at stimuleringsmidlene kan inngå som en del av reisetilskuddet som 

internasjonalt team allerede administrerer, men at de må tilføres som friske midler og gjerne i 

størrelsesorden kr 100 000. Dette tiltaket er omtalt i sak om Aktivitetsplan 2020. 

Foreløpig regnskap viser at det kan anslås at det vil gjenstå ca. kr 68 000 ved inngangen til 

2020. Utvalget tilføres kr 123 000 i ny bevilgning til omsøkte tiltak i tillegg til å kunne 

disponere ubrukte midler fra 2019 ved behov.  

Læringsmiljøutvalget 

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak. 

Tiltak Beløp Merknad 

Honorar til utvalgets leder 5 000 Gjelder vår 2020 for student 

Deltakelse i nasjonale fora 40 000  

Fagdag (tema er ikke fastsatt) 10 000  

Ordinær møtevirksomhet 5 000  

SUM 60 000  

 
Utvalget hadde for 2019 ca. kr 93 000 til disposisjon. Det antas at det ved inngangen til 2020 

vil gjenstå ca. kr 43 000. Totalt søker utvalget om kr 60 000. Det anbefales derfor at det 

tildeles kr 30 000 samt at resterende tiltak utvalget har søkt om dekning for kan dekkes av 

ubrukte midler fra 2019. 

Utvalget har i tillegg til sitt budsjettinnspill også spilt inn følgende forslag til tiltak i 

Aktivitetsplanen:  

- Utarbeide opplæringsplan for alle fagansatte knyttet til å møte lovkrav som gjøres 

gjeldene fra 1.1.2021 om at digitale læremidler som gjøres tilgjengelig gjennom 

lærestedets egne IKT-løsninger må være universelt utformet. De anbefaler at kurs 

og opplæring bør gis av Læringsstøttesenteret.  

- Det foreslås at det utarbeides institusjonelle retningslinjer for hvordan resultater fra 

studentevalueringer formidles til studentene, samt hvordan resultatene benyttes til 

forbedringer. 

- Det ligger sterke nasjonale føringer knyttet til bærekraft og miljø, hvor det foreslås å 

utarbeide en handlingsplan for et grønnere og mer miljøvennlig HiØ. 

 
Disse er behandlet som del av sak om Aktivitetsplan 2020.  

4.2.3 Studiepoengproduksjon 

 
Komponenten tar utgangspunkt i departementets kategorisering av studier. Fra 2017 er 

departementets finansieringsmodell endret gjennom innføringen av kandidater som ny 

indikator og med derav følgende lavere vekt på studiepoeng. Også den interne modellen 

legger fra 2018 inn kandidater som indikator, se avsnitt 4.2.4, og modellen følger KDs priser 

både for studiepoeng og kandidater. 
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Som tidligere legges gjennomsnittlig produksjon de to siste år til grunn i beregningene. 

Vektingen av komponenten ble økt fra 70 % til 80 % i 2019. Denne vektingen videreføres i 

2020. 

 
Tabell 9. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2016–2018 og grunnlag for budsjett 

2019– 2020 

 

Avdeling Produksjon 

2016 

Produksjon 

2017 

Produksjon 

2018 

Grunnlag

2019 

Grunnlag 

2020 

Endring 

19/20 

Helse og velferd 1 211,2   1 1290,7  1 290,3 1 201,00 1 240,5 39,5 

Informasjonsteknologi 321,0  360,8  410,6 340,9 385,7 44,8 

Ingeniørfag 513,1  519,8  492,5 516,5 506,2 -10,3 

Lærerutdanning 1 041,6  1 181,1 1 191,0 1 109,2 1 183,9 74,7 

Økonomi, språk og 

samfunnsfag 
688,6  668,4  667,5 680,6  670,1 -10,5 

Akademi for scenekunst 35,8  37,5  36,0 36,7 36,8 0,1 

Totalt 3 811,3 3 958,3  4 087,9 3 884,8 4 023,1 138,3 

 

Grunnlag 2020 er gjennomsnittet av produksjonen i 2017 og 2018, mens grunnlaget for 2019 

var gjennomsnittet av produksjonen i 2016 og 2017. Ved å bruke to års produksjon som 

grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at avdelinger med positiv 

utvikling ikke umiddelbart får nyte godt av bedrede resultater. Likevel er det mest korrekt å 

bruke to år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og 

det bidrar også til å redusere behovet for utjevningsmidler. 

 

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. 

Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de 

fem aktuelle kategoriene i 2018. 

 

Tabell 10. Studiepoengproduksjon 2018 fordelt på kategorier 

 
Avdeling A C D E  F Sum 

Helse og velferd   101,7 976,8 211,8 1 290,3 

Informasjonsteknologi  37,8  372,8  410,6 

Ingeniørfag   87,0 311,0 94,5 492,5 

Lærerutdanning   748,6 403,8 38,6 1 191,0 

Økonomi, språk og samfunnsfag   115,5  552,0 667,5 

Akademi for scenekunst 36,0     36,0 

Totalt 36,0 37,8 1 052,8 2 064,4 896,9 4 087,9 

Total produksjon i 2017 37,5 26,3 988,7 2 024,6 881,1 3 958,2 
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Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2020: 

 

Kategori Pris 

A 137 000 

C 70 050  

D 51 000  

E 41 450  

F 35 050 

 
80 % av beregnet beløp videreføres direkte til avdelingene. 

 

Tabell 11. Tildeling 2020 basert på studiepoengproduksjon 2017/2018  

 
Avdeling Beløp 2020 80 % Tildelt 2019 Endring 

Helse og velferd 40 787 000 38 478 000 2 309 000 

Informasjonsteknologi 13 523 000 11 486 000 2 037 000 

Ingeniørfag 17 005 000 16 764 000 241 000 

Lærerutdanning 44 662 000 40 343 000 4 319 000 

Økonomi, språk og samfunnsfag 20 189 000 19 800 000 389 000 

Akademi for scenekunst 4 028 000 3 892 000 136 000 

Totalt 140 194 000 130 763 000 9 431 000 

 

4.2.4 Kandidater 

 
Kandidater er innført som ny resultatindikator fra 2017. Som for studiepoeng beregnes 

tildelingen til den enkelte avdeling på grunnlag av produksjonen over to år, 2017 og 2018, og 

80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter: 

 Kategori Pris 

A 104 100 

C 52 000 

D 39 250 

E 31 850 

F 26 500 

 
Tabell 12. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2017–2018 og grunnlag for budsjett 2020 

 
Avdeling Produksjon 2017 Produksjon 2018 Grunnlag 2020 

Helse og velferd 374,0 353,0 363,5 

Informasjonsteknologi 79,0 89,0 84,0 

Ingeniørfag 158,0 151,0 154,5 

Lærerutdanning 322,0 374,0 348,0 

Økonomi, språk og samfunnsfag 117,0 135,0 126,0 

Akademi for scenekunst 1,0 19,0 10,0 

Totalt 1 051,0 1 121,0 1 086,0 

 
Kandidatene i 2018 fordeler seg slik på finansieringskategorier: 
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Tabell 13. Kandidatproduksjon 2018 fordelt på kategorier 

 
Avdeling A C D E  F Sum 

Helse og velferd   24,0 243,0 86,0 353,0 

Informasjonsteknologi  10,0  79,0  89,0 

Ingeniørfag   25,0 106,0 20,0 151,0 

Lærerutdanning   255,0 119,0  374,0 

Økonomi, språk og samfunnsfag   34,0  101,0 135,0 

Akademi for scenekunst 19,0     19,0 

Totalt 19,0 10,0 338,0 547,0 207,0 1 121,0 

 
Tabell 14. Tildeling i 2020 basert på kandidatproduksjon 2017/2018  

 
 

Avdeling 

Beløp 2020 80 % Tildelt 2019 Endring 

Helse og velferd 9 099 000 9 329 000 -230 000 

Informasjonsteknologi 2 285 000 1 992 000 293 000 

Ingeniørfag 4 009 000 3 814 000 195 000 

Lærerutdanning 10 270 000 8 703 000 1 567 000 

Økonomi, språk og samf.fag 3 013 000 3 030 000 -17 000 

Akademi for scenekunst 833 000 766 000 67 000 

Totalt 29 509 000 27 634 000 1 875 000  

 
Tabellen nedenfor viser uttellingen i de to komponentene studiepoeng og kandidater samlet 

sett i 2020 sammenlignet med tilsvarende tildeling i 2019. 

Tabell 15. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2020  
 
Avdeling Studiepoeng Kandidater SUM 2020 Tildelt 2019 Endring 

Helse og velferd 40 787 000 9 099 000 49 886 000 47 807 000 2 079 000 

Informasjonsteknologi 13 523 000 2 285 000 15 808 000 13 478 000 2 330 000 

Ingeniørfag 17 005 000 4 009 000 21 014 000 20 578 000 436 000 

Lærerutdanning 44 662 000 10 270 000 54 932 000 49 046 000 5 886 000 

Økonomi, språk og samf.fag 20 189 000 3 013 000 23 202 000 22 830 000 372 000 

Akademi for scenekunst 4 028 000 833 000 4 861 000 4 658 000 203 000 

Totalt 140 194 000 29 509 000 169 703 000 158 397 000 11 306 000 

 
 

4.2.5 Utvekslingsstudenter 

 
Fra 2018 følger den interne modellen KDs finansieringssystem med prioritering av utreisende 

Erasmus+-studenter. Satsene, oppjustert i sak 59/19, er: 

Utreisende Erasmus+-studenter   kr 15 950 
Øvrige inn- og utreisende studenter  kr 10 650 

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor. 
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Tabell 16. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2017 - 2020 

 Grunnlag Grunnlag 2020 

Avdeling 2017 2018 2019 Erasmus+ Øvrige 

Helse og velferd 21 34 20 

26 

3 23 

Informasjonsteknologi 13 26 22  32 

Ingeniørfag 16 24 16 4 21 

Lærerutdanning 2 10 8 4 20 

Økonomi, språk og 

samfunnsfag 

78 100 80 1 83 

Akademi for scenekunst 5 5 9 1 10 

Totalt 135 199 155 13 189 

 

Resultat 2018 gir følgende uttelling i 2020 for avdelingene: 

 

Tabell 17. Tildeling 2020 

 

Avdeling Beløp 2019 Beløp 2020 Endring 

Helse og velferd 205 000 293 000 88 000 

Informasjonsteknologi 225 000 341 000 116 000 

Ingeniørfag 165 000 287 000 122 000 

Lærerutdanning 80 000 277 000 197 000 

Økonomi, språk og samfunnsfag 800 000 900 000 100 000 

Akademi for scenekunst 90 000 122 000 32 000 

Totalt 1 565 000 2 220 000 655 000 

 

4.2.6 Basis 

 

I Utdanningsmodulen består basis av to komponenter: 

 

- studenttall 

- aktive studieprogram 

 

Gjennom innføring av studieprogramkomponenten fra 2007 ble det lagt til rette for en viss 

skjerming av studieporteføljen inkludert utsatte studier/småskalavirksomhet. Komponenten 

ble innført ut fra en erkjennelse av at kostnader ikke bare er avhengig av studenttall, men 

også den studieporteføljen som tilbys. Grepet innebærer en viss reduksjon i modellens 

dynamikk, men bidrar samtidig til en noe større forutsigbarhet.  

 

Med henvisning til endringen i vektingen av studiepoeng/kandidater ble det fra 2018 vedtatt å 

endre vektingen mellom studenttall og studieportefølje fra 80/20 til 70/30. 

 

Hovedvekten i basis er fortsatt antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte 

studenter pr 1.10. i 2019 og vedtatt måltall høsten 2020 (sak 63/19). Det tas da hensyn både 

til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2020 og planlagt virksomhet fra 

høsten 2020.  

 

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved 

å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til departementet i 2020. Tabellen 
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nedenfor viser en sammenstilling av de to komponentene og de økonomiske tildelingene til 

hver avdeling. 

 

Tabell 18. Beregning av basis – studenttall og studieprogram 

 

 Studenttall Studieprogram 

Avdeling Ant. % Beløp 

2020 

Beløp 

2019 

Poeng % Beløp 

2020 

Beløp 

2019  

Helse og velferd 1 838 28,6 23 259 000 22 904 000 61,2 17,5 6 101 000 6 410 000 

Informasjonsteknologi 817 12,7 10 331 000 9 958 000 44,4 12,7 4 435 000 4 447 000 

Ingeniørfag 757 11,8 9 576 000 9 807 000 43,4 12,4 4 328 000 4 796 000 

Lærerutdanning 1 808 28,1 22 881 000 24 298 000 111,1 31,8 11 082 000 9 797 000 

Økonomi, språk, s.fag 1 094 17,0 13 842 000 13 615 000 57,9 16,6 5 780 000 5 612 000 

Scenekunst 114 1,8 1 437 000 1 476 000 31,3 9,0 3 127 000 4 105 000 

SUM 6 428 100,0 81 326 000 82 058 000 349,3 100,0 34 853 000 35 167 000 

 

4.3 FoU 

 

Beløp til fordeling: kr 67 358 000. I 2019 var beløpet kr 62 742 000. Dette gir en økning i 

tildeling på 7,4 %.  

4.3.1 Rekrutteringsstipendiater 

 
Høgskolen har i 2020 17 faste stillinger som finansieres av bevilgningen. To midlertidige 

hjemler ble faset ut fra 1.9.2019. 

Alle hjemlene er pr dato fordelt til fagavdelingene eller fagområde innen «Det digitale 

samfunn». For to av de fordelte hjemlene venter kandidatene på opptak. Det frigjøres åtte 

hjemler i løpet av 2020, men to av disse vil trolig ikke bli utlyst som følge av at to midlertidige 

rekrutteringsstipendiatstillinger fra KD er utfaset. To av hjemlene har søknadsfrist 8.1.2020 

og en er i ferd med å bli utlyst. Det må rundt årsskiftet iverksettes en prosess for å fordele 

gjenværende hjemler som frigjøres i 2020.  

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter 

samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korrigerer for lønns- og 

prisstigning og nye stillinger. Satsen for 2019 var kr 914 000. Med en lønns- og prisstigning 

på 3,2 % gir det en sats for 100 % stilling på kr 943 000 i 2020.  

Midler til de fordelte stillingene legges inn i den enkelte avdelings ramme når det er avklart 

hvilken avdeling stipendiaten vil bli knyttet til. Tabellen nedenfor viser fordeling mellom 

avdelinger og stillingenes tilsettingsperiode.  

Midler tildeles når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsettingen 

gjelder. Av de 17 hjemlene er fire tildelt i 100 % stilling. Dette gjelder stipendiaten ved 

Akademi for scenekunst som følger Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, en 

stilling ved Avdeling for helse og velferd, og to stillinger ved Avdeling for lærerutdanning. I 

tillegg er det ved kalkulering av kostnader forutsatt at ufordelte hjemler/ikke opptatte 

stipendiater blir tildelt i 100 % stilling. Dette innebærer at det for 2020 er behov for totalt kr 

13 838 000 til stipendiatene. 

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.  
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Tabell 19. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger  

Avdeling Periode 
Ant.mnd. 

19 

Ant.mnd. 

20 
Still.andel Beløp 

Scenekunst 01.10.17 - 30.09.20 12 9 100 % 707 000 

Helse og velferd 01.09.16 - 31.08.20 12 8 75 % 471 000 

  01.09.16 - 31.08.20 12 8 75 % 471 000 

  01.09.18 – 31.08.22  12 12 75 % 707 000 

 01.03.19 – 28.02.23 10 12 75 % 707 000 

 15.11 18 – 14.11.22 12 12 75 % 707 000 

 01.10.19 – 30.09.22 3 12 100 % 943 000 

 Avrunding    1 000  

Ingeniørfag 01.02.16 - 31.01.20 12 1 75 % 59 000 

 15.02.16 – 14.02.20 12 1,5 75 % 88 000 

Informasjonsteknologi 01.10.16 – 30.09.20 12 9 75 % 530 000 

 15.03.17 – 14.03.21  12 12 75 % 707 000 

 01.01.18 – 31.12.21  12 12 75 % 707 000 

Lærerutdanning 01.08.19 – 31.07.23  5 12 75 % 707 000 

 01.11.18 – 31.10.21 12 12 100 % 943 000 

 15.04.16 - 14.04.19 3,5 0 100 % 0 

 15.04.16 - 14.04.19 3,5 0 100 % 0 

 01.08.16 – 31.07.19  7 0 100 % 0 

 01.01.20 – 31.12.22 0 12 100 % 943 000 

Økonomi, språk, s.fag 01.07.16 - 30.06.20 12 6 75 % 353 000 

 01.07.16 - 30.06.20 12 6 75 % 354 000 

Ufordelt / ikke tatt opp 

 

1 stipendiat er knyttet til IR (under 

utlysning) 

1 stipendiat er knyttet til IT, venter 

på opptak. 

2 stipendiater har søknadsfrist 

08.01.20. Avdeling ikke avklart. 

Avhenger av skisse. 

1 stipendiat som frigjøres ved 

Akademiet i løpet av 2020 

videreføres i samme enhet. 
14 47,5 100 % 3 733 000 

Sum   220,0 204,0   13 838 000 
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4.3.2 Utvalg  

 
I FoU-modulen skal det ligge midler til: 

 FoU-utvalget 

 Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget) 

 

Tabell 20. Tildelinger i 2019 

Utvalg Budsjett Overført Disponibelt Antatt 

brukt 

Overføres 

til 2019 

FoU-utvalget 0 83 701,55 83 701,55 68 000 15 000 

FoS-utvalget 390 000 0 390 000,00 295 000 95 000 

SUM 390 000 83 701,55 473 701,55 363 000 110 000 

 

FoU-utvalget  

Utvalget har ikke levert innspill til budsjett, men har behov for midler knyttet til honorar for 

eksterne som vurderer tildeling av FoU-prisen, kostnad til FoU-prisen, eventuelt kostnader 

knyttet til arrangement av kurs og seminar, ordinær møtevirksomhet og deltakelse i 

nasjonale sammenhenger. Det antas at det vil være begrensede disponible midler fra 2019, 

slik at det anbefales å tildele kr 80 000.  

Utvalget disponerer i tillegg strategiske midler til søknadsstipend og internasjonalt stipend, se 

sak om Aktivitetsplan 2020.  

FoS-utvalget 

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak. 

Tiltak Beløp 

Skrivekurs 92 000 

Medietrening 31 000 

Medlemskap i Forskning.no 184 000 

Forskningsdagene 7 000 

Formidlingsprisen 51 000 

Abels hage 34 000 

Ny handlingsplan (heldagsseminar – leie av lokale, 

bevertning, ekstern foredragsholder) 

10 000 

SUM 409 000 

 

Utover midler til ny handlingsplan som skal utarbeides i 2020, er økningen i kostnadene kun 

indeksjustering av budsjett for 2019. 

Det antas at det vil gjenstå ubrukte midler fra 2019 med ca. kr 95 000. Utvalget tildeles en ny 

bevilgning på kr 330 000 og kan i tillegg disponere ubrukte midler. I dette beløpet ligger også 

midler til å dekke medlemskap i Forskning.no.  

Utvalget har foreslått å videreføre Program for fremragende forskningsformidling. Dette er 

kostnadsberegnet til kr 173 000 og anbefales finansiert av strategiske midler, se sak om 

Aktivitetsplan 2020. 
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4.3.3 Open Access 

 
I 2019 ble det avsatt strategiske midler til å dekke kostnader knyttet til Open Access-

publisering. Siden disse kostnadene nå forventes å bli av varig karakter, ble det i styresak 

59/19 besluttet at disse kostnadene fra 2020 skal bygges inn i Øremerkingskomponenten i 

FoU-modulen med en anslått kostnad på kr 1 000 000. FoU-modulen ble styrket med 0,2 

prosentpoeng som følge av dette. Som tidligere legges det opp til at Bibliotektjenesten 

administrerer denne ordningen. 

4.3.4 Doktorgradsdisputaser 

 
Fra 2012 tildeles også institusjoner uten egne doktorgradsprogrammer midler for egne 

ansatte som disputerer, begrenset til disputaser ved norske institusjoner. Satsen er 20 % av 

det som tildeles for doktorgradskandidater ved doktorgradsgivende institusjoner. Denne 

satsen er for 2020 kr 400 350. 20 % blir dermed kr 80 000 pr tellende disputas.   

Ved behandlingen av prinsippene for fordeling av bevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok 

styret at også disputaser ved utenlandske institusjoner skal telle i vår interne modell.  

Tildeling i 2020 baserer seg på resultat 2018 da vi hadde sju registrerte disputaser, hvorav 

seks ved norske institusjoner. Det er registrert to disputaser ved Avdeling for helse og 

velferd, tre ved Avdeling for ingeniørfag og to ved Avdeling for informasjonsteknologi  

Til sammen gir det en uttelling på kr 560 000. 

4.3.5 Eksterne midler  

 
I forbindelse med behandlingen av prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen i 2012, sak 

77/12, vedtok styret å etablere en ny komponent i FoU-modulen for å gi avdelingene et 

ekstra insentiv til å skaffe eksterne midler til FoU og kunstnerisk utvikling. Komponenten ble 

endret i forbindelse med gjennomgangen av den interne modellen i 2017 med virkning fra 

2018. 

De eksterne inntektene er delt inn i tre kilder: 

 EU-midler 

 NFR/RFF/PKU-midler 

 Øvrige eksterne inntekter   

Det er fastsatt følgende satser for 2020: 

 EU-midler    kr 750 pr kr 1 000 

 NFR/RFF/PKU-midler  kr 300 pr kr 1 000 

 Øvrige eksterne inntekter  kr 140 pr kr 1 000 

For 2020 er det regnskap 2017 og 2018 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2020 

er vist i nedenstående tabell. 
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Tabell 21. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2020 

Avdeling EU-midler NFR/RFF/PKU Øvrige innt. Beløp 2020 Tildelt 2019 

Helse og velferd 410 644,53  915 374,30  6 193 697,46  1 450 000 1 131 000 

Informasjonsteknologi 692 437,80  1 191 190,34  470 821,18  942 000 436 000 

Ingeniørfag 188 348,56  4 238 906,72 3 465 398,23  1 898 000 2 784 000 

Lærerutdanning 331 121,11  93 547,83  17 505 292,33 2 727 000 2 695 000 

Økonomi, språk og s.fag 640 341,25  214 972,65  6 687 388,62  1 480 000 1 194 000 

Akademi for scenekunst 156 832,11  3 227 527,50 104 983,21  1 101 000 520 000 

Totalt 2 419 725,34 9 881 519,33  34 427 581,02  9 598 000 8 760 000 

 

4.3.6 Publisering og formidling 

 
I styrets vedtak av 26.10.2017, sak 40/17 ble det gjort til dels betydelige endringer i denne 

komponenten. Heretter behandles vitenskapelig publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid og 

formidling for øvrig hver for seg. 

Vitenskapelig publisering 

Utgangspunktet for beregning av uttelling for den enkelte avdeling er offisielle og 

kvalitetssikrede publiseringspoeng hentet fra DBH. Det er gjennomsnittet av produksjonen 

for to år som legges til grunn. Satsen for 2020 er kr 143 000 pr poeng. 

Tabell 22. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2020 

 

Avdeling 

Poeng 2017 Poeng 2018 Gj.snitt Beløp 2020 Beløp 2019 
Helse og velferd 34,8 31,7 33,3 4 755 000 5 693 000 

Informasjonsteknologi 27,3 33,2 30,3 4 326 000 4 530 000 

Ingeniørfag 18,5 26,3 22,4 3 203 000 1 718 000 

Lærerutdanning 26,9 55,7 41,3 5 906 000 3 825 000 

Økonomi, språk og samfunnsfag 68,8 46,3 57,6 8 230 000 7 403 000 

Akademi for scenekunst 0,0 1,0 0,5 72 000 75 000 

Totalt 176,3 194,2 185,3 26 492 000 

000 

23 244 000 

 

Kunstnerisk utviklingsarbeid 

Tildelingen her er øremerket Akademi for scenekunst som dermed trekkes ut fra 

Formidlingskomponenten. Beregningen av beløp tar utgangspunkt i tildelingen de siste fire år 

og tilsvarer gjennomsnittet av disse. 

Tabell 23. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid 

 2016 2017 2018 2019 Tildelt 2020 

Akademi for scenekunst 1 711 000 1 555 000 1 698 000 1 819 000 1 696 000 

 
Formidling 

Det legges fortsatt til grunn en intern poengberegning for formidling. Komponenten er 

gjennomgått i 2018 og endret slik at det nå er tre kategorier som gir uttelling: 
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Kategori Poeng 

F1 1 

F2 5 

F3 10 

 
Hvert poeng er gitt en sats på kr 2 300.  

Beregning av uttelling for 2020 tar utgangspunkt i produksjonen i 2018. 

Tabell 24. Beregning av uttelling for formidling 2020 

Avdeling Poeng 2018 Beløp 2020 Beløp 2019 

Helse og velferd 1 260 2 898 000 2 201 000 

Informasjonsteknologi 231 531 000 310 000 

Ingeniørfag 351 807 000 1 169 000 

Lærerutdanning 2 027 4 662 000 4 829 000 

Økonomi, språk og samfunnsfag 1 964 4 517 000 3 797 000 

SUM 5 833 13 415 000 12 306 000 

 

4.3.7 Fordeling av resterende beløp 

 
Når øvrige komponenter er beregnet, gjenstår en restpott på kr 349 000. Disse midlene 

fordeles ut fra uttellingen i øvrige komponenter.  

 

Tabell 25. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul  

 

Avdeling 

 

Disputaser 

Eksterne 

midler 

Publ./ 

formidling 

 

Sum 

 

Andel 

 

Beløp 2020 

Helse og velferd 160 000  1 450 000 7 653 000 9 263 000 17,9 62 000 

Informasjonsteknologi 160 000  942 000 4 857 000 5 959 000  11,5 40 000 

Ingeniørfag 240 000  1 898 000 4 010 000  6 148 000  11,9 41 000 

Lærerutdanning  2 727 000  10 568 000 13 295 000  25,7 90 000 

Økonomi, språk, samf.  1 480 000 12 747 000 14 227 000  27,5 96 000 

Akademi for scenekunst  1 101 000 1 768 000 2 869 000 5,5 19 000 

SUM 560 000 9 598 000  41 603 000 51 761 000  100,0 348 000  

 

Avvik kr 1 000. 

 

4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner 

 
I denne modulen er det disponibelt kr 190 848 000. Beløpet i 2019 var kr 180 944 000. Det 

gir en økning på 5,5 %. 

 

Modulen omfatter midler til følgende tjenester: 

 

- Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 

- Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek 
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- Avdeling for studieadministrasjon (Studieutredning og kvalitetsutvikling, Eksamen, FS - 

Felles studentsystem samt Internasjonalisering og opptak) 

- Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling (HR, Studenttjenester samt Prosjekt- og 

prosessforbedring – Læring og pedagogisk utvikling er ikke inkludert da dette finansieres 

gjennom Utdanningsmodulen) 

- Avdeling for IKT (Grunntjenester, Brukernære tjenester, Arkiv- og 

dokumentasjonsforvaltning samt Markedsføring og kommunikasjon) 

- Avdeling for campustjenester (Eiendomstjenester, Renholdstjenester, Servicetjenester)) 

- Rektorat og høgskoledirektør 

- Arbeidsmiljøutvalget 

 

Fordelingen av budsjettramme mellom enhetene (gammel organisering) i modulen var i 2019 

som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 26. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2019 

 

Tjeneste Beløp 2019 %-andel 

Utvalg 0  

Studiestedsadministrasjon Halden 21 500 000 11,9 

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad 30 200 000 16,7 

Fellesadministrative tjenester 46 964 000 26,0 

Bibliotek 18 800 000 10,4 

Arkiv 2 080 000 1,1 

Marked og kommunikasjon 6 400 000 3,5 

IT-drift 32 000 000 17,7 

Bygningsmessig drift 23 000 000 12,7 

SUM 180 944 000 100,0 

 

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av direktøren på bakgrunn av 

styrets budsjettvedtak. Midler til utvalg vurderes med utgangspunkt i aktivitet og eventuelle 

ubrukte midler. I 2019 ble det ikke tildelt nye midler til Arbeidsmiljøutvalget på grunn av 

udisponerte midler fra tidligere år. Det ble i budsjett for 2019 gitt lavere tildeling enn reelt 

behov og forutsatt at en del enheter skulle benytte udisponerte midler fra tidligere i tillegg til 

årets tildeling.  
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4.5 Strategiske midler 

 

Av høgskolens bevilgning er kr 21 862 000 avsatt til strategimodulen. I 2019 var tildelingen kr 

17 926 000. Dette utgjør en økning på 22,0 %. Anvendelsen av midlene er omtalt i sak om 

Aktivitetsplan 2020, og omtales derfor ikke nærmere her. 

 

 

5. SAMMENSTILLING   
 

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 1. 

 

 

 

 

 

 



 

VEDLEGG 1. RAMMER 2020 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER 

 

 Modul Komponent HV IR IT LU ØSS SK Andre Styret Totalt  

1. Strategi Strategiske midler        21 862 000 21 862 000  

  SUM        21 862 000 21 862 000  

2. Undervisning Øremerking  4 189 000     1 094 000 17 253 000  

 

50 

 22 536 000  

 Utvalg       153 000   153 000   

  Utveksling 293 000  287 000  341 000  277 000  900 000   122 000    2 220 000   

  Studiepoengprod. 40 787 000 17 005 000 13 523 000 44 662 000 20 189 000 4 028 000   140 194 000  

 Kandidater 9 099 000 4 009 000 2 285 000 10 270 000 3 013 000 833 000   29 509 000  

 Studenttall 23 259 000 9 576 000 10 331 000 22 881 000 13 842 000 1 437 000   81 326 000  

  Studieportefølje 6 101 000 4 328 000 4 435 000 11 082 000 5 780 000 3 127 000   34 853 000  

  SUM 79 539 000 39 394 000 30 915 000 89 172 000 43 724 000 10 641 000 17 406 000   310 793 000  * 

3. FoU Øremerking       1 000 000   1 000 000   

 Rek.stipendiater 4 007 000 147 000 1 944 000 2 593 000 707 000 707 000 3 733 000  13 838 000  

 Utvalg       410 000  410 000  

 Disputaser 160 000  240 000  160 000       560 000  

 Eksterne midler 1 450 000 1 898 000 942 000 2 727 000 1 480 000 1 101 000   9 598 000  

 Publisering/form. 7 653 000 4 010 000 4 857 000 10 568 000 12 747 000 1 768 000   41 603 000  

  Rest 62 000  41 000 40 000  90 000  96 000 19 000   348 000   

  SUM 13 332 000 6 336 000 7 943 000 15 978 000 15 030 000 3 595 000 5 143 000  67 358 000 * 

4. Infrastruktur Adm og fellestj.       190 848 000  190 848 000  

  Utvalg           

  SUM       190 848 000  190 848 000  

 Overføres USN       0  0  

  Husleie       116 501 000  116 501 000  

  TOTAL BEVILGN: 92 871 000 45 730 000 38 858 000 105 150 000 58 754 000 14 236 000 329 898 000 21 862 000 707 362 000   

  Tildelt 2019 90 150 000 46 595 000 35 658 000 99 010 000 57 125 000 15 143 000 312 683 000 17 926 000 674 300 000  

 Økning i % 3,0 -1,9 9,0 6,2 2,8 -6,0 5,5 22,0 4,9  

 
* Sum totalt i 2. Undervisning blir kr 310 791 000, mot fordelt beløp kr 310 793 000 og sum totalt i 3. FoU blir kr 67 357 000 mot fordelt kr 67 358 000. Dette skyldes avrunding 

av beløpene mellom avdelingene innenfor de ulike komponentene. I «Totalt-kolonnen» er samlet beløp innen modulen lagt inn. 




