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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 2022 og fremkommer i vedlegg 2. I 2019 inngikk høgskolen en revidert
utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Utviklingsavtalen er tett knyttet opp mot
høgskolens strategiske plan og oppfølgingen av denne avtalen er også styrende for
Aktivitetsplanen. Utviklingsavtalen er tatt inn som vedlegg 3.
Som for 2021 er det ikke formulert et sett med tiltak direkte opp mot hvert enkelt
virksomhetsmål i strategisk plan. I stedet presenteres ni større tiltak som hver for seg vil
påvirke måloppnåelse opp mot både Utviklingsavtalen og virksomhetsmålene i strategisk
plan. Hvordan det enkelte tiltak påvirker måloppnåelse er illustrert i en samlet oversikt.
Det er 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 2022. 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. Det
redegjøres i det følgende for vesentlige risikoområder som kan påvirke høgskolens evne til å
oppnå målsetningene i Utviklingsavtalen og strategisk plan. Risikovurderingen er oppdatert i
årets plandokument.
I forhold til den tidligere risikovurdering er grunnskolelæreutdanningene tatt ut.
Risikovurderingen skal være spisset mot områder som krever økt årvåkenhet. Utviklingen for
grunnskolelærerutdanningene har fortsatt høy oppmerksomhet, men vurderingen er at
risikobildet rundt denne sentrale utdanningen ikke lenger bør være en del av den
overordnede risikovurderingen. Det vurderes samtidig at det er for tidlig å gjøre det samme
med ingeniørutdanningene. Det er fortsatt nødvendig at disse utdanningene inkluderes i
høgskolens overordnede risikovurdering.
I den tidligere risikovurderingen var det også inkludert et avsnitt om effekter av koronapandemien. Dette er tatt ut som eget punkt, men deler av risikobeskrivelsen er i stedet tatt
inn under punktet «manglende endringskraft».
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Med disse endringene fremkommer den oppdaterte risikovurdering som følger.
Manglende endringskraft
Endringstakten i UH-sektoren er høy og stigende. Endringene drives både av samfunnets
behov og anvendelse av ny teknologi. I dette landskapet gjennomfører også høgskolen
betydelige endringsprosesser. Høgskolen har i 2021 både implementert en ny faglig
organisering og en ny ledelses- og styringsstruktur. Høgskolen endret også i 2020 sin
administrative organisering. Det er viktig at høgskolen klarer å mobilisere den nødvendige
endringskraft og endringsvilje blant ledere og medarbeidere for å realisere de tilsiktede
gevinster av endringene.
Korona-pandemien har påvirket UH-sektoren betydelig. Pandemien har spesielt akselerert
endringene i hvordan undervisning i fremtiden kan leveres. Pandemien har også endret
hvordan samfunnet ser på tilstedeværelse i forhold til jobbutførelse. Høgskolen må vise
endringsvilje og ta aktive valg for å posisjonere seg i forhold til disse trendene.
Manglende sammenheng i utdannings- og forskningsporteføljen
God sammenheng mellom forskningen og studieprogrammene gir grunnlag for økt
studiekvalitet, sikker akkreditering av programmer på alle nivåer og god studentrekruttering til
høgskolens studieprogram på andre og etter hvert tredje syklus. Uten en klar sammenheng
mellom forskningen og utdanningsprogrammene svekkes høgskolens muligheter til å utvikle
seg videre som akademisk institusjon.
Manglende ekstern orientering
Dersom høgskolen er for lukket mot samfunnet rundt, vil dette påvirke forutsetningene for
måloppnåelse negativt. 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
Høgskolens utdanninger og forskning må være samfunnsrelevant. Dette krever at høgskolen
har dyp kunnskap om arbeidslivets behov og evner å tilpasse faglig innretning i tråd med
endrede behov i arbeidslivet.
Samarbeid om utdanning og forskning
Samarbeid om utdanning og forskning er svært viktig for at høgskolen skal nå sine faglige
målsetninger. Sektorsamarbeid innenfor utdanning er viktig for å tilby nødvendig bredde og
helhetlige studieløp på en kostnadseffektiv måte. Utvikling av 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. En for svak internasjonal
orientering, med få sterke internasjonale nettverk, reduserer muligheten for å oppnå
målsetningene innenfor både utdanning og forskning, inkludert nasjonale målsetninger
innenfor utveksling.
Manglende studentmedvirkning
Høgskolens over 7000 studenter er en viktig ressurs i utviklingen av høgskolen. Studentenes
stemme kommer til uttrykk i helse- og trivselsundersøkelser, i studiebarometeret, i
emneevalueringer og gjennom medvirkning i styrer, råd og utvalg. Også gjennom
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studentdemokratiet uttrykker studentene sin mening. Dersom høgskolen viser manglende
evne til å høre og forstå studentenes stemme, kan dette påvirke høgskolens utvikling av
spesielt studieprogrammene negativt.
Begrensninger i infrastruktur
Bygningsmessig utvikling
Høgskolens bygg må både tilpasses utviklingen som nå skjer innenfor undervisningsmetoder
og samtidig tilrettelegge for økt forskning. Uten investeringer i tilrettelagte bygningsmessige
løsninger reduseres sannsynligheten for måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten.
Tilgang til teknologi
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.
Ingeniørutdanningene
Høgskolen er lokalisert i en region med mange industri- og håndverksbedrifter.
Ingeniørutdanningene er viktige for å sikre disse bedriftene den kompetanse de trenger for å
utvikle seg. For å øke høgskolens konkurranseevne innenfor ingeniørfagene lanserte Institutt
for ingeniørfag en revitalisert studieportefølje for studieåret 2021-22. Det er av stor betydning
for høgskolen at Institutt for ingeniørfag lykkes i arbeidet med å fornye seg. I motsatt fall kan
dette sette høgskolens ingeniørutdanninger under press.

3. TILTAKENE
Rektor legger i år frem en aktivitetsplan som består av ni større tiltak. For hvert av tiltakene
vil det bli utarbeidet et endelig mandat med tilhørende fremdriftsplan og ansvar. I forhold til
gjennomgangen i sak 50/21 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2022 – forberedende arbeider
er det gjort følgende vurderinger:






Akademi for scenekunst sitt pågående prosjekt om en eventuell samarbeids-ph.d. er
tatt inn som et tiltak under området En sterk og tydelig forskningssatsing. Dette
initiativet var ikke flagget i styresak 50/21.
Det fremmes ingen forslag til spesifikke institusjonelle tiltak innenfor innovasjon og
kommersialisering. Det er ennå ikke fremlagt noen endelig rapport om mulighetene
for et regionalt samarbeid om et TTO. Når rapporten foreligger, vil den bli behandlet i
linjen.
Det er ikke utformet et eget tiltak innenfor studentaktive læringsformer/digital
undervisning. Det vurderes at det er tilstrekkelig at disse perspektivene inngår i
tiltaket om utvikling av en campusstrategi.

I det følgende presenteres tiltakene på en kortfattet måte.

3.1 Ny strategisk plan
Tiltaksformulering
«Det skal utformes en ny strategisk plan for høgskolen»
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Utdyping
Høgskolens eksisterende strategiske plan dekker perioden 2019 til 2022. I løpet av 2022 skal
det således utarbeides en ny strategisk plan.
Høgskolen har nylig omorganisert virksomheten. Det pågår et betydelig arbeid rundt
campusutvikling og det skal utvikles en campusstrategi. Høgskolens første ph.d. skal
realiseres, språksatsingen videreføres og det er aktuelt med en samarbeids-ph.d. innenfor
kunstnerisk utviklingsarbeid. Innenfor alle fakultetene pågår det betydelige faglige satsinger,
der livslang læring, arbeidsrelevans og bærekraft er og vil være viktige føringer. Pandemiens
langsiktige effekter på utdanning og forskning er også en del av grunnlaget for hvordan
høgskolen skal utvikle seg videre. Dette er alle viktige momenter når ny strategisk plan skal
utformes og det må legges en prosess som sikrer at det jobbes med god sammenheng på
mange områder.
Høgskolen skal i 2022 inngå en ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Denne
overlappingen av planarbeid er av det gode og potensialet i å se prosessene med ny
strategisk plan og ny utviklingsavtale i sammenheng er betydelig.
Styret vil bli forelagt forslag til prosess for utvikling av høgskolens nye strategiske plan i en
egen sak.
Leveranse: En ny strategisk plan som er godt forankret i organisasjonen og regionen.
Ansvar: Rektor

3.2 En sterk og tydelig forskningssatsing
I høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fokuseres det på et løft for
forskningen. I 2021 leverte høgskolen søknad om akkreditering av sitt første
doktorgradsprogram «Digitalisering og samfunn». Høgskolen deltar også i et
samarbeidsprosjekt med Universitet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet der målet er å
etablere en samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Begge satsingene
presenteres under forskningssatsingen.
Høgskolen har også en betydelig forskningssatsing innenfor språk. Denne er etter ny faglig
organisering godt forankret i Fakultet for lærerutdanning og språk og har også en egen
styringsgruppe. For 2022 er det ikke vurdert nødvendig å inkludere denne satsingen med
spesifikke tiltak i aktivitetsplanen.
3.2.1 Det digitale samfunn
Tiltaksformulering
«Det skal utvikles og etableres et veilederutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte som
veileder stipendiater ansatt ved HiØ»
Utdyping
Historisk sett har gjennomstrømning for ph.d. kandidater ansatt ved høgskolen vært lav. De
senere år er det gjort tiltak for å forbedre dette ved bl.a. skjerpede krav til inntakskvalitet og
prosjektplan. Det er også innført krav om god forankring i forskningsaktive fagmiljø ved
høgskolen. Et sentralt element for å videreutvikle kvaliteten på forskeropplæringen, og derav
øke sannsynligheten for god gjennomstrømning, er å videreutvikle høgskolens
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veilederkompetanse på ph.d.-nivå. Et veilederutviklingsprogram har til hensikt å gi
opplæring/oppfriskning innen aktuelle tema som forskningsetikk, personvern, åpen forskning
og publisering, men også å være en kollegial samarbeidsarena der man diskuterer og
utveksler erfaringer i en ramme satt av programansvarlige personer med solid erfaring innen
veiledning på ph.d.-nivå.
Dette tiltaket legges innenfor Det digitale samfunn da veilederutvikling på ph.d.-nivå er
sentralt for å videreutvikle fagmiljøet som også skal ivareta en fremtidig ph.d.-utdanning.
Innenfor satsingsområdet vil det også foregå ytterligere utviklingsarbeid. Slikt arbeid anses
ikke som et tiltak i aktivitetsplanen, men det vil bli satt av strategiske midler til å finansiere
dette arbeidet også.
Leveranse: Et veilederutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte som veileder stipendiater ved
høgskolen.
Ansvar: Prorektor for forskning og formidling

3.2.2 Samarbeids-ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tiltaksformulering
«Det skal utredes om høgskolen, gjennom Akademi for scenekunst, skal søke om etablering
av en samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.»
Utdyping
Akademi for scenekunst deltar i et utviklingsarbeid om en samarbeids-ph.d. sammen med
Høgskolen i Innlandet (Den norske filmskole) og Universitetet i Tromsø (Norges arktiske
universitetsmuseum og akademi for kunstfag). Prosessen har pågått siden høsten 2020 og
styret ble orientert om status senest i møtet 23. november i år. Akademi for scenekunst skal
utarbeide en foreløpig utredning innen årsskiftet. Denne vil danne grunnlag for beslutninger
om videre prosess.
Leveranse: Utredning om deltakelse i samarbeids-ph.d.
Ansvar: Prorektor for forskning og formidling

3.3 Samhandling
I utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet står samhandling svært sentralt. Koronapandemien har gjort det utfordrende å gjøre et systematisk utviklingsarbeid på dette
området. Rektor mener derfor det er hensiktsmessig å videreføre samhandlingstiltakene
tilnærmet uendret in 2022 også, slik de ble i 2021.
3.3.1 Samhandling med arbeidslivet
Tiltaksformulering
«Det skal inngås samarbeidsavtaler med sentrale arbeidslivsaktører i regionen. Avtalene
skal styrke høgskolens faglige samarbeid med arbeidslivet, bidra til økt kompetanse for
studentene, fremme arbeidslivsrelevante hospiteringsordninger og posisjonere høgskolen inn
mot regionens forvaltning og politiske organer.»
Utdyping
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Fokuset for tiltaket er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler,
på avtaler der det institusjonelle perspektivet suppleres med fakultetsspesifikke
avtaleområder og på avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på
fakultetsnivå.
Leveranse: Inngåtte avtaler
Ansvar: Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og formidling

3.3.2 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 her er fokuset er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler,
på avtaler der det institusjonelle perspektivet suppleres med fakultetsspesifikke
avtaleområder og på avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på
fakultetsnivå.
Tiltaket er bredt anlagt, men favner også samarbeidsavtaler tilknyttet «Det digitale samfunn»,
grunnskolelæreutdanningene og satsingen på å fremme høgskolen som nasjonal leverandør
av fremmedspråk i lærerutdanningene.
Leveranse: Inngåtte avtaler
Ansvar: Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og formidling

3.4 Livslang læring
Tiltaksformulering
«Det skal utarbeides strategier for høgskolens og fakultetenes arbeid med livslang læring»
Utdyping
Med basis i aktivitetsplanen for 2019 foretok høgskolen en intern vurdering av status og
rammebetingelser for livslang læring. Dette arbeidet skal nå tas videre. Den nye regjeringens
fokus på dette området tilsier også at høgskolen er tjent med en egen strategi som bidrar til å
belyse hvordan høgskolen skal tilby livslang læring til fremtidens studenter. Siden fakultetene
opererer i forskjellige markeder og har forskjellige forutsetninger, skal det i denne
sammenheng også utvikles fakultetsvise strategier. Både arbeidslivsrelevans og utvikling av
fleksible, desentraliserte tilbud vil favnes av strategiarbeidet.
Ny egenbetalingsforskrift påvirker høgskolens rammebetingelser på området og således
arbeidet med strategien.
I strategiarbeidet er det også naturlig å oppdatere HiØ VIDERE sitt mandat og reglement.
Leveranse: Strategier for høgskolen og delstrategier for hvert fakultet
Ansvar: Prorektor for utdanning
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3.5 Bærekraft
I utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er bærekraftige studier et av de sentrale
utviklingsområdene. De spesifikke tiltak under bærekraft omfatter gjennomstrømming i
studieprogrammene, utvikling av høgskolens campus og bærekraftig utvikling/FNs
bærekraftsmål.
3.5.1 Gjennomstrømming
Tiltaksformulering
«Det skal utarbeides et datagrunnlag og analyser som gir et nyansert bilde av frafall og som
kan danne utgangspunkt for målrettede tiltak i fakultetene»
Utdyping
Forbedret gjennomstrømming krever fokus og arbeid over tid. Dette arbeidet må primært skje
i fakultetene, men det vurderes likevel som hensiktsmessig å ha et institusjonelt tiltak på
dette området også i 2022.
Gjennom tiltaket skal det utarbeides en frafallsanalyse for å gi fakultetene et bedre
kunnskapsgrunnlag for å utforme tiltak på området. Det legges til grunn at det i denne saken
er behov for å trekke på ekstern ekspertise.
Fakultetene skal kunne bygge på dette kunnskapsgrunnlaget når de velger sine tiltak for å
forbedre gjennomstrømmingen.
Leveranse: En frafallsanalyse som fakultetene kan benytte i arbeidet med forbedret
gjennomstrømming
Ansvar: Prorektor for utdanning

3.5.2 Campusutvikling
Tiltaksformulering
«Det skal utarbeides en overordnet campusstrategi hvor fremtidig lokalisering av høgskolen
utredes og vedtas.»
Utdyping
Høring om campusutviklingsplanene avsluttes tidlig i desember. Campusutviklingsplaner for
hver campus vil deretter blir ferdigstilt og lagt frem for styret i begynnelsen av 2022. Planene
vil vise hvilket mulighetsrom og potensiale for utvikling dagens studiesteder har. Før et
eventuelt videre arbeid med detaljering av disse planene, skal det etableres en overordnet
campusstrategi. Føringene fra arbeidet med campusutviklingsplanene om levende,
fremtidsrettede og bærekraftige campus er viktige premisser også for strategiarbeidet. I dette
arbeidet bør det være en ambisjon å avklare høgskolens fremtidige lokalisering.
I arbeidet med campusstrategien er det sentralt å sikre gode koblinger til arbeidet med
høgskolens overordnede strategiarbeid, slik at de faglige veivalg speiles i campusstrategien.
I sak 50/21 i styremøtet i oktober ble det antydet at aktivitetsplanen burde inkludere tiltak
knyttet til studentaktive læringsformer/digital undervisning. Etter nærmere vurderinger
foreslås det ikke et slikt tiltak. Det er rektors mening at disse perspektivene rundt utdanning
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vil favnes av arbeidet med en campusstrategi. Området har også fokus i alle fakulteter og i
administrasjonen.
Leveranse: Campusstrategi med forslag til fremtidig lokalisering av høgskolen
Ansvar: Rektor

3.5.3 FNs bærekraftsmål
Tiltaksformulering
«Det skal gjennomføres et prosjekt der høgskolens virksomhet vurderes opp mot FNs
bærekraftsmål. Prosjektet skal anbefale hvilke bærekraftsmål høgskolen bør fokusere på.
Prosjektet skal også foreslå hvordan høgskolen kan styrke sin bærekraftsprofil.»
Utdyping
Våren 2021 la regjeringen fra stortingsmeldingen Mål med mening – Norges handlingsplan
for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Kunnskapsdepartementet henviser til denne i
tildelingsbrevet for 2021 og allerede i forbindelse med årsrapporten for 2021 skal høgskolen
synliggjøre hvordan den bidrar til innfrielse av bærekraftsmålene.
Høgskolens aktivitetsplan for 2021 inneholdt tiltaksformuleringen Det skal startes en prosess
for å styrke bærekraftsperspektivets plass i utdanningene og forskningen. I en fase med
omorganisering og betydelige lederskifter viste det seg vanskelig å gjennomføre tiltaket. Det
er derfor nødvendig med en skarpere fokus på dette nå.
Erfaringene fra 2021 tilsier at dette viktige prosjektet bør gjennomføres med bruk av ekstern
ekspertise. Det bør også kunne trekkes på andre UH-institusjoners erfaringer på dette
området, for eksempel NMBU, som har gjort et betydelig arbeid opp mot bærekraftsmålene.
Selv om dekanene ofte er tungt involvert i realiseringen av den institusjonelle
aktivitetsplanen, er det sjelden de eier tiltakene. Det foreslås likevel at dekanene har
ansvaret for dette tiltaket.
Leveranse: Anbefaling om hvilke av FNs bærkraftsmål det bør fokuseres på og hvordan
bærekraftsprofilen kan styrkes.
Ansvar: Dekanene
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3.6 Oppsummering av tiltakene
Tabellen under summerer opp de foreslåtte tiltakene i aktivitetsplanen for 2022.
TILTAKSPLAN 2022
Område

Tiltaksformulering

Ny strategisk plan

Det skal utformes en ny strategisk plan for høgskolen

En sterk og synlig forskningssatsing
Det digitale samfunn
Samarbeids-ph.d. innenfor
kunstnerisk utviklingsarbeid
Samhandling

Det skal utvikles og etableres et veilederutviklingsprogram for fagansatte som veileder stipendiater
ansatt ved HiØ
Det skal utredes om høgskolen, gjennom Akademi for scenekunst, skal søke om etablering av en
samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid

Samhandling med arbeidslivet

Det skal inngås samarbeidsavtaler med sentrale arbeidslivsaktører i regionen. Avtalene skal styrke
høgskolens faglige samarbeid med arbeidslivet, bidra til økt kompetanse for studentene, fremme
arbeidslivsrelevante hospiteringsordninger og posisjonere høgskolen inn mot regionens forvaltning og
politiske organer

Samhandling med
kunnskapssektoren

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

Livslang læring

Det skal utarbeides strategier for høgskolens og fakultetenes arbeid med livslang læring

Bærekraft
Gjennomstrømming

Det skal utarbeides et datagrunnlag og analyser som gir et nyansert bilde av frafall og som kan danne
utgangspunkt for målrettede tiltak i fakultetene

Campusutvikling

Det skal utarbeides en overordnet campusstrategi hvor fremtidig lokalisering av høgskolen utredes og
vedtas

FNs bærekraftsmål

Det skal gjennomføres et prosjekt der høgskolens virksomhet vurderes opp mot FNs bærekraftsmål.
Prosjektet skal anbefale hvilke bærekraftsmål høgskolen bør fokusere på. Prosjektet skal også foreslå
hvordan høgskolen kan styrke sin bærekraftsprofil

Etter styrets behandling vil rektor utforme en fremdriftsplan.

4. VURDERING AV ØVRIGE FORESLÅTTE TILTAK
Studentparlamentet har spilt inn at høgskolen ikke har nok fokus på studenter som mister
motivasjonen. Studentparlamentet uttrykker at det kan virke som høgskolen fraskriver seg
ansvar og heller overlater for mye ansvar for oppfølging til Samskipnaden i Østfold.
Studentparlamentet mener det må etableres bedre rutiner for studentene som faller fra eller
som har strøket til eksamen flere ganger. Rektor mener tiltaket med en frafallsanalyse treffer
denne problemstillingen godt.
Studentparlamentet ønsker også at aktivitetsplanen tar opp i seg et fokus på tillitsvalgte.
Etter pandemien ser studentparlamentet at det er høyere terskel for å engasjere seg som
tillitsvalgt. Studentparlamentet mener derfor at det bør forankres i utdanningsløpet at det er
viktig å engasjere seg og at et manglende engasjement fra studentene har negative effekter
for høgskolen. Rektor synes innspillet er godt, men at det ligger på et annet nivå enn
tiltakene i aktivitetsplanen. Innspillet vil bli tatt med videre og diskutert i ledergruppen.
Studentparlamentet påpeker at foreleserne ved høgskolen har varierende formidlingsevner.
For å sikre forelesningskompetanse foreslår studentparlamentet derfor at det innføres et
introduksjonskurs for alle nyansatte i det å forelese og at det følges opp med et
16.12.2021
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oppfriskningskurs hvert femte år. Til de nyansatte vil man da også kunne gi en innføring i hva
studentparlamentet er og gjeldende samarbeidsavtale. Rektor merker seg og setter pris på
studentparlamentets engasjement for sikre gjennomgående kvalitet på forelesningene.
Rektor mener samtidig arbeidet med kvalitet på forelesningene best ivaretas på fakultetsnivå
og at en aktiv bruk av studentevalueringer i denne sammenheng er viktig. PULS sine
tjenester er også relevante i arbeidet med forelesningskvalitet. I 2022 planlegges det også
økt fokus på kollegaveiledning. Rektor foreslår derfor ikke et tiltak på aktivitetsplanen på
dette området.
Studentparlamentet ønsker at læringsmiljøutvalgets forslag fra i fjor om universelt utformede
digitale læringsmidler tas in i aktivitetsplanen. Forslaget lød slik:
«LMU foreslår at det utarbeides en opplæringsplan for fagansatte for å møte lovkrav om
universelt utformede digitale læringsmidler»
Dette arbeidet er viktig og høgskolen har fokus på byggingen av denne kompetanse. PULS
har kjørt en rekke interne kurs for de fagansatte. Som i fjor mener rektor at dette forslaget,
eventuelt en forsterking av pågående aktiviteter, ligger på et nivå som ikke tas inn som tiltak i
aktivitetsplanen.
Studentparlamentet oppfordrer også høgskolen til være tydeligere på mangfold og likeverd
og oppfordrer spesifikt høgskolen til å markere Pride.
Læringsmiljøutvalget ønsker økt åpenhet om innmeldinger i avvikssystemet «Si ifra». Det
foreslås at det etableres en portal på høgskolens nettsider hvor informasjonen gjøres
tilgjengelig for ansatte og studenter. Utvalget argumenterer med at økt åpenhet vil gi
systemet bedre legitimitet, senke terskelen for avvik og bidra til på styrke studentenes
medvirkning. Økt åpenhet vil også gi økt forståelse for hvordan avvik håndteres og bidra til at
studentene får realistiske forventinger til høgskolen. Rektor registrerer at det etter innspill fra
studentene/læringsmiljøutvalget allerede pågår et utviklingsarbeid rundt «Si ifra». Det
foreslås derfor ikke å ta dette inn som et eget tiltak i aktivitetsplanen.
Fakultet for lærerutdanninger og språk spilte i forbindelse med forslag til satsinger utenfor
rammen inn etablering av et senter for forskning og undervisning i språk og digital teknologi.
Dette ble ikke tatt videre som en del av høgskolens søknad til departementet. Rektor har
vurdert om en utredning rundt dette hører hjemme i årets aktivitetsplan, men har konkludert
med at tiltaket ikke er modent for det. Rektor oppfordrer likevel fakultetet til å jobbe videre
med konseptet, slik at det kan diskuteres i høgskolens ledelse når fakultetet har kommet
lenger i sine vurderinger.
Fakultet for lærerutdanninger og språk understreker også at det er viktig å styrke
veilederkompetansen på ph.d.-nivå og at det ønskelig med kursing på dette området.
Fokuset på å bygge veilederkompetanse på dette nivået vil bli ivaretatt innenfor
tiltaksområdet Det digitale samfunn.
Fakultet for lærerutdanninger og språk fremmer også forslag om å gjennomføre en
omfattende kartlegging av kompetanse blant fagansatte innenfor språk. En slik kartlegging
kan gi grunnlag for strategisk rekruttering av kompetanse for å styrke satsingen. Rektor
mener en slik kompetansekartlegging fremstår som strategisk riktig, men mener den hører
hjemme som en del av fakultetets egen virksomhet og ikke som et tiltak på aktivitetsplanen.
16.12.2021
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5. TILTAKENE SETT OPP MOT RISIKOVURDERINGEN
Det er rektors vurdering at tiltakene på en tilstrekkelig god måte svarer opp det risikobildet
høgskolen som er beskrevet under avsnitt 2, Overordnet risikovurdering. I den følgende
figuren er dette begrunnet på en kortfattet måte.
VURDERING AV TILTAKENE OPP MOT RISIKOBILDET
Risiko

Vurdering

Manglende endringskraft

Ny faglig organisering har posisjonert høgskolen for endringer. Arbeidet både med ny
strategisk plan, campusstrategi, økt fokus på bærekraft og strategiarbeid rundt livslang
læring stimulerer til endring.

Manglende sammenheng i utdannings- og
forskningsporteføljen

Også her har ny faglig organisering lagt et godt grunnlag. Det digitale samfunn bidrar til
retning i forskningsporteføljen. Også her vil strategiarbeid og økt fokus på bærekraft bidra
til sammenheng.

Manglende ekstern orientering

Tiltakene om samhandling sikrer en sterkere ekstern orientering. Den internasjonale
orienteringen forsterkes ikke av egne tiltak i år, men det kapitaliseres på dette området på
fjorårets tiltak.

Manglende studentmedvirkning

Ingen spesifikke tiltak på aktivitetsplanen.

Begrensninger i infrastruktur

Tiltaket om campusstrategi adresserer denne risiko

Ingeniørutdanningene

Ny faglig organisering og vitalisert studieportefølje, har gitt et grunnlag for utvikling.
Tiltaket om å gjøre en frafallsanalyse vil også treffe ingeniørutdanningene på en god måte

Også rektors forslag til prioritering av strategiske midler er egnet til å redusere risiko på flere
av områdene.

6. TILTAKENE SETT OPP MOT UTVIKLINGSAVTALEN OG STRATEGISK PLAN
Siden omfanget av tiltak i Aktivitetsplanen består av et antall større, mer omfattende tiltak, er
det viktig for rektor 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
en vurdering av dette.
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TILTAKENE SETT OPP MOT UTVIKLINGSAVTALEN OG MÅLENE I STRATEGISK PLAN

=> Tiltaket har en klar sammenheng med målet
=> Tiltaket påvirker måloppnåelsen

Tiltak 1: Ny strategisk plan
Tiltak 2: Det digitale samfunn
Tiltak 3: Samarbeids-ph.d. KU
Tiltak 4: Samhandling arbeidslivet
Tiltak 5: Samhandling kunnskapssektor

OMRÅDE

T1

T2

T3

Tiltak 6: Livslang læring
Tiltak 7: Gjennomstrømming
Tiltak 8: Campusutvikling
Tiltak 9: FNs bærekraftsmål

T4

T5

T6

T7

T8

T9

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 off. rom
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
16.12.2021
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Det er rektors 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.

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 det følgende vil virksomhetsmål og kvantitative styringsparametere presenteres per
område. For enkelte, sentrale styringsparametere er det satt konkrete institusjonelle
målsetninger for 2022.
7.1 Utdanning
- for kunnskap og utvikling
På området Utdanning har høgskolen definert seks virksomhetsmål. Tabellen på neste side
viser sammenhengene og målsetninger for 2022:
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UTDANNING
U1: Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsretede utdanninger
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Kandidatmåltall utvalgte studier (nasjonal styringsparameter, se krav neste side)
Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (nasjonal styringsparameter)

Krav

Krav

Krav

92,6 %

90 %

90 %

Etter- og videreutdanning
antall studenter (vår + høst) (videreutd.)
omsetning (i millioner)
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (nasjonal styringsparameter)
Antall studiepoeng totalt bevilgningsfinansierte studier

888

-

-

43,9

47,5

50,0

4,06

4,2

4,2

4 521

4 600

4 575

Gjennomstrømming:
studiepoeng pr student (bevilgningsfinansiert HTE)
antall kandidater (med uttelling i finansieringssystemet)
strykprosent

48,9

49,0

49,5

1 251

1 200

1 250

6,80 %

-

-

38,60 %

-

-

Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter)

51,02 %

-

-

Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter)

36,17 %

-

-

Andel førstekompetente

61,70 %

-

-

Andel tilsatte i professor/dosentstillinger

16,60 %

-

-

andel studenter med karakterer A+B

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall kvalifiserte primærsøkere bevilgningsfinansierte studier
BA

2 679

-

-

MA

873

-

-

1 627

-

-

BA

1 441

-

-

MA

474

-

-

1 080

-

-

1,92

-

-

Andre studier
Opptakstall bevilgningsfinansierte studier

Andre studier
Primærsøkere per studieplass

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Etter- og videreutdanning
Antall studenter på videreutdanning (vår + høst)

888

-

-

43,9

47,5

50,0

Vårsemesteret - Videreutdanning

25

-

-

Vårsemesteret - Etterutdanning

36

-

-

Høstsemesteret - Videreutdanning

24

-

-

Høstsemesteret - Etterutdanning

55

-

-

Omsetning etter- og videreutdanning ( i millioner)
Antall studier som er gjennomført

Antall studenter videreutdanning fordelt på avdelinger (vår + høst)
Avdeling for helse og velferd

211

-

-

Avdeling for informasjonsteknologi

0

-

-

Avdeling for ingeniørfag

0

-

-

Avdeling for lærerutdanning

526

-

-

Avdeling for økonomi-, språk- og samfunnsfag

151

-

-

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret - nasjonal styringsparameter)

4,06

4,2

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

35,5

-

-

84,3 %

85,0 %

85,0 %

Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan

4,2

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall studenter i nettbasert undervisning

849

-

-

Skår "Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivit involvert i undervisningen"

3,4

4,0

3,6

Skår "De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen"

3,0

4,0

3,6

Skår "Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet"

3,3

4,0

3,6

Skår "Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt"

3,4

4,0

3,6

Skår på bruk av digitale verktøy (Studiebarometeret)

U6: Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall utvekslingsstudenter (ut/inn)
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (nasjonal styringsparameter)
Ansattmobilitet (ut/inn)
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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
perioden 2017 til 2022. Kandidatmåltallene for 2022 er uendret fra 2021.
2018

2019

2020

2021

2022

Krav

Res

Krav

Res

Krav

Res

Krav

Krav

Sykepleie

109

154

109

145

109

159

117

Vernepleie

61

46

61

57

61

95

Bioingeniør

22

25

22

28

22

30

AIO

20

-

20

29

20

36

117
61
22
22

212

225

212

259

212

320

222

222

Grunnskolelærer 1-7

47

37

47

34

47

31

32

40

32

77

32

50

Barnehagelærer

94

119

94

112

94

117

PPU og PPU-Y

103

146

103

170

103

142

47
32
94
103

47

Grunnskolelærer 5-10

103

SUM lærerutdanninger

276

342

276

393

276

340

276

276

SAMLET kandidatmåltall

488

567

488

652

488

660

498

498

Studier

SUM helse- og sosialfagutd.

61
22
22

32
94

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 2022:
FORSKNING OG UTVIKLING (inkludert kunstnerisk utvikling)
F1: Forskningen vår er samfunnrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene våre
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Siteringer

5 929

-

-

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/Open Science Database

-

-

-

145

-

-

31

-

-

Antall publiseringsarbeider i Brage (vitenarkiv)
Antall vitenskapelig ansatte med kombinasjonsstilling eller sidegjøremål

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Ingen

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall publiseringspoeng

277

+20%

+20%

0,75

0,90

0,95

5 929

-

-

Andel publisering i internasjonale kanaler

89,7 %

-

-

Andel publikasjoner på nivå 2

19,8 %

30,0 %

30,0 %

Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)
Siteringer

F4: Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall publikasjoner i CRIStin med studenter som medforfatter

14

-

-

F5: Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Inntekter fra NFR og RFF (i tusen kroner)

5 709

10 000

15 000

Inntekter fra EUs rammeprogram (i tusen kr)

1 061

3 000

7 500

0

-

-

15

-

-

132

-

-

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr)
Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr)
Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr)
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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 2022:
FORMIDLING
FO1: Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå er doblet
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall kronikker og leserinnlegg (CRIStin)

176

-

-

Antall kronikker

-

-

-

Antall leserinnlegg

-

-

-

90

+15%

+15%

Antall kronikker på nasjonalt nivå (riksmedier i CRIStin)
Antall populærvitenskapelige bidrag (CRIStin)

108

-

-

Antall populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå

99

+15%

+15%

Antall bidrag i Forskning.no

20

-

-

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Antall intervjuer og programdeltakelse fordelt på avdeling (CRIStin)

216

-

-

22

-

-

7

-

-

28

-

-

123

-

-

Avdeling for økonomi-, språk- og samfunnsfag

23

-

-

Andre

16

-

-

Avdeling for helse og velferd
Avdeling for informasjonsteknologi
Avdeling for ingeniørfag
Avdeling for lærerutdanning

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Ingen

FO4: Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og forskningsformidlingen for studenter og fagansatte
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Ingen

16.12.2021

Rektors forslag

Side 18

Høgskolen i Østfold

Aktivitetsplan 2022

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 2021:
ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING
O1: Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig organisasjon der kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes
Kvantitative styringsparametere

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse

61,7 %

-

-

Andel kvinner i professor- og dosentstillinger (nasjonal styringsparameter)

49,9 %

-

-

9

-

-

16,7 %

-

-

733

-

-

0,75

0,90

0,95

Antall disputaser
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (nasjonal styringsparameter)
Antall studiepoeng per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)
Antall publiseringspoeng per faglig årsverk

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Ingen

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

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

58 %

-

-

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Sorteringsgrad

50 %

60 %

65 %

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

Res. 2020 Mål 2021 Mål 2022

Andel søkere fra regionen utenom Østfold

11,8 %

-

-

Andel eksterne inntekter fra regionen

30,9 %

-

-

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
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Det er i utgangspunktet rektors 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.
Av høgskolens bevilgning for 2022 er kr 26,3 mill. avsatt til strategimodulen. Siden det ved
årsskiftet, gjennom utarbeidelse av en investeringsplan, vil bli avsatt betydelige midler til
investeringer innenfor IKT og Campus, er beløpet tilstrekkelig til å finansiere årets satsinger.
Tabellen i det følgende summerer opp forslag til anvendelse av strategiske midler i 2022. De
enkelte disponeringer omtales etter tabellen.

FINANSIERINGSBEHOV
Ny strategisk plan

1 500 000

Det digitale samfunn

3 500 000

Språk

2 000 000

Samarbeids-ph.d. kunstnerisk utviklingsarbeid

En sterk og synlig forskningssatsing

200 000

5 700 000

Samhandling

750 000

Digitalisering

2 400 000

Gjennomtrømming

1 300 000

Campusutvikling

1 350 000

FNs bærekraftsmål

1 000 000

Ekstra markedsføring av utvalgte studier

500 000

Strategisk kartlegging ingeniørutdanningene

Bærekraft

1 000 000

7 550 000

Totalt strategiske satsinger

15 500 000

Skjerming av ingeniørutdanningene

2 000 000

Totalt skjerminger

2 000 000

Studentutveksling
Reisestøtte ansattmobilitet
Utenlandsstipend forskere
Mobilitetsprogrammer

790 000
150 000
1 500 000
2 440 000

Program for fremragende forskningsformiling
Formidlingsprogrammer

180 000
180 000

Totalt stimuleringsmidler

2 620 000

Bidrag til Drivhuset AS
Engangsbevilgning til SiØ
Lederutviklingsprogram
Prosessforbedringer
Kompetansemidler tek/adm
Rektors pott

400 000
500 000
1 750 000
500 000
1 000 000
2 000 000

Totalt andre poster

6 150 000

Total disponering av strategiske midler
16.12.2021
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Strategiske satsinger
Ny strategisk plan
kr 1.500.000
Midlene som settes av til arbeidet med ny strategisk plan skal dekke prosessledelse,
samlinger og andre utgifter.
Midlene disponeres av rektor.

En sterk og tydelig forskningssatsing
kr 5.700.000
Det avsettes midler for å sikre fokus og fremdrift innenfor de to hovedsatsingene Det digitale
samfunn og språk. I tillegg settes det av midler til finansiering av arbeid med samarbeidsph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.
Det avsettes kr 3,5 mill. til Det digitale samfunn. Med dette finansieres arbeid med
oppbygging av toppkompetanse, faglig aktivitet i digiene, organisering og styrking av
forskningsområdet og den spesifikke satsingen på et
veilederutviklingsprogram/gjennomstrømming av stipendiater.
Språksatsingen finansieres med kr 2,0 mill. Midlene skal prioriteres mellom arbeid med
søknaden om Senter for Fremragende Undervisning (SFU), fortsatt oppbygging av
forskningsområdet og arbeidet med å bli nasjonal tilbyder av språkfag i
grunnskolelærerutdanningene.
Akademi for scenekunst har søkt om kr 0,2 mill. til bistand i forbindelse med arbeidet med
samarbeids-ph.d. Disse midlene tildeles.
Midlene til Det digitale samfunn og språksatsingen disponeres av Prorektor for forskning og formidling.

Samhandling
kr 750.000
Det er avsatt kr 450.000 til dekning av et samarbeid med NMBU om ansettelse av en
biostatistikker. Finansieringen av denne satsing skal overføres til linjen i 2023.
Det bør også settes av midler til samhandlingsaktiviteter, men disse antas å være mindre
kapitalkrevende. I utgangspunktet allokeres det kr 300.000 til disse aktivitetene.
Midlene disponeres av prorektor for utdanning og prorektor for forskning og formidling.

Bærekraft – Digitalisering
kr 2.400.000
I forbindelse med høgskolens investeringsplan vil det bli avsatt betydelige midler til å
finansiere investeringer i teknologi og digital utvikling. Behovet for å avsette særskilte midler
til dette innenfor strategiske midler er derfor mindre enn i de senere år. Det avsettes kr 2,0
mill. til arbeide med/innføring av nye systemer. Av aktuelle prosjekter nevnes innføring av
Min side og innføring av arbeidsplansystem. Midlene dekker også utgifter til ressurser
innenfor prosjektledelse (planlagt og besluttet i tidligere styresaker).
Midlene disponeres av IKT-direktør.

Bærekraft – Gjennomstrømming
kr 1.300.000
Det legges opp til å gjennomføre et prosjekt for å analyse høgskolens frafall. I tillegg til bruk
av interne ressurser, planlegges det å trekke på ekstern ekspertise. Det settes av kr 1,0 mill.
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til å finansiere prosjektet. I tillegg tildeles Fakultet for lærerutdanninger og språk kr 0,3 mill. i
forbindelse med fakultetets søknad om midler til å utvikle veilederkompetanse på masternivå.
Midlene til frafallsprosjektet disponeres av prorektor for utdanning.

Bærekraft – Campusutvikling
kr 1.350.000
I forbindelse med høgskolens investeringsplan vil det bli avsatt betydelige midler til å
finansiere investeringer i campus. Behovet for å avsette særskilte midler til dette innenfor
strategiske midler er derfor mindre enn i de senere år. Midlene som avsettes skal dekke økte
personalressurser innenfor campustjenester i perioden med fokus på campusutvikling
(planlagt og besluttet i tidligere styresaker), avslutning av arbeidet med
campusutviklingsplaner og bistand i forbindelse med utvikling av en campusstrategi.
Midlene disponeres av leder for Avdeling for campustjenester.

Bærekraftig utvikling/FNs bærekraftsmål
kr 1.000.000
Det settes av midler til gjennomføring av tiltaket om FNs bærekraftsmål. Finansieringen er
primært tenkt benyttet til kjøp av tjenester for å sikre prosjektet tilstrekkelig kompetanse og
fremdrift.
Midlene disponeres av dekanene i felleskap.

Bærekraft – forsterket markedsføring av studier
kr 500.000
Det settes av ekstra midler til å forsterke markedsføringen av grunnskolelærerutdanningene
og utdanningene ved Institutt for ingeniørfag. Opptaket ved grunnskolelærerutdanningene
falt noe tilbake i 2021 og det anses derfor viktig å øke markedsføringstrykket noe rundt disse
studiene i 2022. Selv om porteføljen var omstrukturert/omprofilert falt opptaket ved
ingeniørutdanningene noe i 2021. Også for disse studiene bør det tilføres noe mer
markedsføringsmidler.
Midlene disponeres av Avdeling for IKT ved seksjonsleder for marked og kommunikasjon.

Bærekraft - Strategisk kartlegging ingeniørutdanningene
kr 1.000.000
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi har søkt om kr 1.000.000 i
strategiske midler til finansiering av en strategisk kartlegging for ingeniørutdanningene.
Fokus for prosjektet er firedelt:





Identifisere markeds- og industribehov for ingeniørkompetanse lokalt og nasjonalt
Gjennomføre strategisk innplassering av høgskolens ingeniørutdanninger
Kartlegging av fakultetets ressurser
Etablere endringsplan

Søknaden anbefales innvilget.
Midlene disponeres av dekan for Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.

Strategisk skjerming
Mulig skjerming av Institutt for ingeniørfag
kr 2.000.000
Som det fremgår av risikovurderingen er det behov for å ha økt fokus på Institutt for
ingeniørfag. Det arbeides nå med å etablere de første fullårsbudsjettene for høgskolen i ny
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faglig organisering. Det er sannsynlig at institutt for ingeniørfag mangler noe finansiering.
Underdekningen kan søkes finansiert gjennom prioriteringer innenfor fakultetets tildelte
ramme. Akkurat nå kan imidlertid dette være uheldig, spesielt siden fakultetet, med Institutt
for informasjonsteknologi, er sentralt i Det digitale samfunn. I denne situasjonen vurderer
rektor det derfor som hensiktsmessig å sette av kr 2,0 mill. til en mulig skjerming av Institutt
for ingeniørfag i 2022. Ferdigstillelsen av budsjettene vil avgjøre om det er behov for
tildelingen.
Midlene disponeres av rektor.

Stimuleringsmidler
Mobilitetsprogrammer
kr 2.440.000
Under mobilitetsprogrammer mener rektor det er formålstjenlig å videreføre støtten til
studenter som utveksler. Til dette avsettes det kr 790.000. Også mobilitetsstøtte til ansatte
bør videreføres. Dette krever årlig ca. kr 150.000. Rektor ønsker også å videreføre
utenlandsstipend for forskere som knytter nettverk ute. Til dette settes det av kr 1.500.000.
Prorektor for utdanning forvalter midler til studentutveksling og ansattmobilitet, mens Prorektor for
forskning og formidling disponerer midler til utenlandsstipend for forskere i samarbeid med sentralt
forskningsutvalg.

Formidlingsprogrammer
kr 180.000
Budsjettposten dekker videreføring av Program for fremragende forskningsformidling.
Midlene disponeres av FoS-utvalget.

Annet
Lederutviklingsprogram
kr 1.750.000
I løpet av våren 2021 ble det rekruttert til sammen 32 nye ledere på de ulike ledernivåene
ved høgskolen. Lederne er rekruttert både internt og eksternt, og har varierende
ledererfaring. I samarbeid med Agenda Kaupang er det igangsatt et arbeid med et
omfattende og tilpasset lederutviklingsprogram for den nye ledelsen. Målet med programmet
er å utvikle gode og effektive ledergrupper og å realisere høgskolens mål gjennom å gi
lederne kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre nødvendige endringer og utløse
potensialet i organisasjonen. Programmet vil bli gjennomført i 2022 og midlene skal dekke
ekstern bistand og kostnader tilknyttet aktivitetene i programmet.
Midlene disponeres av organisasjonsdirektør.

Prosessforbedringer
kr 500.000
Økt fokus på prosessforbedringer har gitt gode resultater de siste år. Arbeid med utvalgte
prosjekter skal videreføres og det settes av midler for å finansiere prosjektkostnader.
Midlene disponeres av organisasjonsdirektør.
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Kompetansemidler
kr 1.000.000
Høgskolen har over tid benyttet få ressurser på kompetanseutvikling i administrasjonen. Det
settes derfor av midler til et løft på dette området i 2022. Med kr 1,0 mill. tilgjengelig vil det
være rom for en mer strategisk, helhetlig og målrettet tilnærming til kompetanseutvikling for
denne gruppen.
Midlene disponeres av organisasjonsdirektør.

Tilskudd Drivhuset
kr 400.000
Høgskolen eier Drivhuset sammen med Halden kommune og Fredrikstad kommune. Beløpet
dekker høgskolens andel av det årlige driftstilskuddet til virksomheten.
Kjøkken SiØ
kr 500.000
Det er behov for utbedringer av kjøkkenet til kantina ved studiestedet i Fredrikstad. SiØ har
søkt midler til en større ombygging. Et slikt prosjekt kan ikke gjennomføres før arbeidet med
campusstrategi er ferdig. Midlene som foreslås bevilget skal dekke mindre, men helt
nødvendige utbedringer.
Rektors pott til mindre tiltak
kr 2.000.000
Rektors pott til mindre tiltak videreføres som tidligere. Beløpet er økt i forhold til tidligere år.
Dette har sin bakgrunn i en mulig introduksjon av et samlende faglig/sosialt tiltak for
høgskolen.

Søknader innvilget i forbindelse med investeringsprogram 2021
Per 1. oktober hadde både Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi og
Fakultet for helse, velferd og organisasjon søkt om strategiske midler til å gjennomføre
investeringer. Førstnevnte søkte om kr 1,5 mill. til investeringer tilknyttet
ingeniørutdanningene, mens sistnevnte søkte om kr 2,1 mill. tilknyttet det nye simuleringsog ferdighetssenteret. Begge disse søknadene ble innvilget i forbindelse med
investeringsprogrammet igangsatt i 2021, og trenger således ikke å dekkes over strategiske
midler i 2022.

Søknader om strategiske midler som er delvis innvilget eller avslått
I det følgende redegjøres det kort for søknader om strategiske midler som er avslått eller
delvis innvilget.

Søker
LUSP

LUSP

16.12.2021

Beskrivelse
Det søkes om midler til utlysning av
interne søknadsstipend for å fremme
søknader om eksterne
forskningsmidler
Det anmodes om å øke høgskolens
publiseringsfond for å fremme
publisering av antologier

Søknad
0,3 mill.

0,3 mill.

Rektors forslag

Vurdering
Høgskolen har over tid avviklet
slike ordninger. Slike
stimulanser må fakultetene
vurdere innenfor eget budsjett.
Det er ikke behov for å gjøre
særskilt avsetning for en type
publisering. Det sentrale
publiseringsfondets finansiering
vurderes løpende utfra bruk av
ramme.
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Søker
LUSP

Beskrivelse
Det søkes om publiseringsmidler for
å fremme publisering av antologier

LUSP

Det søkes om midler til ekstra
markedsføring av Master i
barnehagepedagogikk og
småbarnsvitenskap.
Det søkes om midler for å styrke
fakultetets veilederkompetanse på
masternivå. Fokuset er på veiledning
av masterstudenter på
grunnskolelærerutdanningene og
innenfor etter- og
videreutdanningstilbudene

LUSP

Søknad
0,4 mill.

0,43 mill.

0,55 mill.

LUSP

Det søkes om midler til
studentassistenter i forbindelse med
etableringen av fakultetets
læringsverksted

0,3 mill.

LUSP

Det søkes om midler til å utlyse
forskningsstipend ved fakultetets
nyetablerte læringsverksted

0,1 mill.

HVO

Det søkes om midler til et prosjekt for
å styrke studentutvekslingen.
Prosjektet har fokus på å forbedre
avtaleporteføljen, både for utveksling
og besøkende internasjonale
studenter.
Det søkes om midler til å etablere et
vrimleområde for internasjonalisering
der studenter og ansatte kan møtes
for tverrkulturelle samtaler og
erfaringsutveksling.
Det søkes om midler til oppgradering
av kjøkkenet i kantinen i Fredrikstad

HVO

SiØ

16.12.2021

0,2 mill.

Vurdering
Høgskolen har over tid avviklet
slike ordninger. Slike
stimulanser må fakultetene
vurdere innenfor eget budsjett.
Søknaden avslås. Styret har
besluttet at studiet ikke skal
utlyses for studieåret 2022-23.
Dette er en viktig
kompetanseoppbygging i
fakultetet. Hoveddelen av
kostnadsbudsjettet er frikjøp av
interne timer. Noe av denne
kompetansehevingen må tas
innenfor fakultetets budsjett. Det
innvilges kr 0,3 mill.
Ordninger med
studentassistenter må dekkes
innenfor fakultetenes egne
budsjetter. LUSP er tidligere
tildelt kr 2,0 mill. av kr 3,6 mill.
mottatt av KD ifm lønn til
studentarbeid under
koronapandemien
Høgskolen har over tid avviklet
slike ordninger. Slike
stimulanser må fakultetene
vurdere innenfor eget budsjett.
Prosjektet er godt. Det vurderes
likevel at aktiviteten bør dekkes
av fakultetets egne
budsjettmidler.

0,25 mill.

Prosjektet fremstår som en idé
det må jobbes noe mer med.
Det avsettes ikke midler nå.

5,5 mill.

Det innvilges kr 0,5 mill. til
enkelte nødvendige grep. Øvrig
utvikling må avventes og ses i
sammenheng med
campusutviklingsplanen.
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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 UHlandskapet 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
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ha aktive rådgivende komiteer (advisory boards) eller tilsvarende samarbeidsforumer
ved alle avdelinger



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 Osloog 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
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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



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

16.12.2021

Rektors forslag

Side 30

Høgskolen i Østfold

Aktivitetsplan 2022

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.
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 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
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 UHinstitusjoner 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.

16.12.2021

Rektors forslag

Side 32

Høgskolen i Østfold

Aktivitetsplan 2022

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 UHinstitusjoner

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

-

16.12.2021
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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

16.12.2021

Rektors forslag

Side 36

Høgskolen i Østfold

Aktivitetsplan 2022

VEDLEGG 4. DEFINISJONER AV DE KVANTITATIVE STYRINGSPARAMETERNE
VM
U1

Parameter
Kandidatmåltall
Andel masterkandidater sysselsatt i
relevant arbeid et halvt år etter
fullført utdanning
Etter- og videreutdanning
- antall studenter /vår + høst)
- omsetning
Skår på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten
Antall studiepoeng totalt
bevilgningsfinansierte studier
Studiepoeng pr student
Antall kandidater
Strykprosent
Andel studenter med karakter A+B
Andel BA-kandidater som
gjennomfører på normert tid
Andel MA-kandidater som
gjennomfører på normert tid
Andel førstekompetente
Andel tilsatte i professor/dosentstillinger

U2

Antall kvalifiserte primærsøkere til
bevilgningsfinansierte studier
fordelt på BA, MA og øvrige studier
Opptakstall bevilgningsfinansierte
studier fordelt på BA, MA og øvrige
studier
Primærsøkere pr studieplass

U3

Etter- og videreutdanning
- antall studenter /vår + høst)
- omsetning
Antall studier som tilbys
- vår
- høst

16.12.2021

Definisjon
Nasjonal styringsparameter – det gis i statsbudsjettet
kandidatmåltall for utvalgte studier, se avsnitt 7.1
Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere. Data innhentes
gjennom en egen spørreundersøkelse gjennomført
av NIFU annethvert år. (seinest 2017)
DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre
Regnskap, HiØ Videre
Nasjonal styringsparameter som henter informasjon
fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del
av Kvalitetsrapporten.
DBH – Studiepoengproduksjon hvor emnet primært
tilhører, egenfinansierte studenter
DBH – Studiepoeng pr heltidsekvivalent, hele året,
egenfinansierte studenter
DBH – Kandidater med uttelling i finansieringssystemet
DBH – NOKUT-portalen, alle studenter
DBH – NOKUT-portalen, alle studenter
Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere.
Nasjonal styringsparameter. DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere.
DBH – NOKUT-portalen, andel førstestillingskompetente årsverk
DBH – NOKUT-portalen, andel professor- og dosentårsverk
DBH – søknadsdata, kvalifikasjoner og tilbud, NOMopptak og lokalt opptak, 1.prioritet, søknadsalternativer, kvalifisert søker, ekskl. forkurs og
realfagskurs ingeniørutdanning, manuell fordeling
DBH – opptakstall, egenfinansierte, ekskl.
enkeltemnestudenter, utvekslingsstudenter og
realfagskurs/forkurs i ingeniørutdanningen, manuell
fordeling
DBH – nøkkeltall, kvalifiserte førstevalgssøkere pr
studieplass
DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre
Regnskap, HiØ Videre
Oversikt fra HiØ Videre
-fordeles på videreutdanning og etterutdanning
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VM

Parameter
Antall studenter fordelt på
avdelinger

U4

Skår på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten

Aktivitetsplan 2022

Faglig tidsbruk pr uke blant
heltidsstudenter
Gjennomføring i henhold til avtalt
utdanningsplan
U5

Antall studenter i nettbasert
undervisning
Skår på bruk av digitale verktøy
(endret fra hjelpemidler til verktøy)

U6

FoU1

Antall utvekslingsstudenter
Andel utreisende studenter på
Erasmus+ av totalt antall studenter
Ansattmobilitet ut/inn
Siteringer

Definisjon
DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre, manuell
fordeling på avdelinger
Nasjonal styringsparameter som henter informasjon
fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del
av Kvalitetsrapporten.
Nasjonal styringsparameter som henter informasjon
fra Studiebarometeret.
DBH – Gjennomføring i henhold til utdanningsplan –
studiepoeng gjennomføringsprosent
DBH – registrerte studenter, undervisningsform:
nettbasert
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»
DBH – utvekslingsopphold, ut/inn
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Utgått
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 institusjonerScopus 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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Parameter
Andel ph.d- kandidater som
gjennomfører innen seks år

Andel forskningsinnsats i MNT-fag
Antall prosjekter som lagrer data i
NSD
Antall publiseringsarbeider i Brage
Antall vitenskapelig ansatte med
kombinasjonsstilling/sidegjøremål

FoU3

Antall publiseringspoeng
Antall publikasjonspoeng pr
undervisnings- og forskerårsverk
Siteringer
Andel publisering i internasjonale
kanaler

Andel publikasjoner på nivå 2
FoU4

Antall publikasjoner i CRIStin med
studenter som medforfatter

FoU5

Inntekter fra NFR og RFF
Inntekter fra EUs rammeprogram
Verdien av Horisont 2020kontrakter pr FoU-årsverk
Bidragsinntekter fra NFR pr
undervisnings- og forskerårsverk

FoS1

Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr undervisnings- og
forskerårsverk
Antall kronikker

Antall kronikker på nasjonalt nivå

16.12.2021

Definisjon
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.
Nasjonal styringsparameter som henter data fra
NIFU/FoU-statistikken annet hvert år
Data hentes fra NSD
Data hentes fra Brage
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.
DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng
og forfatterandeler
Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Data hentes fra databasen Scopus.
Se definisjon under FoU1, Siteringer.
CRIStin – intern registrering
Visnings- og analyseverktøyet Tableau/DUCT
benyttes.
Kun publikasjoner på nivå 1 og 2 er inkludert.
DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng
og forfatterandeler
Pt. er ikke dette mulig å hente direkte ut fra CRIStin.
Data må innhentes ved manuell rapportering fra
fagavdelingene.
Regnskap note 32
Regnskap note 1
Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere. Data hentes fra
Forskningsrådet/NIFU
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere.
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere.
CRIStin – kronikker og leserinnlegg
Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet
Tableau/DUCT.
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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Parameter
Antall populærvitenskapelige bidrag

Antall populærvitenskapelige bidrag
på nasjonalt nivå

FoS2

OL1

Antall bidrag i Forskning.no
Antall intervjuer og programdeltakelse fordelt på avdeling
Andel vitenskapelig ansatte med
førstekompetanse
Andel kvinner i dosent- og
professorstillinger
Antall disputaser
Andel midlertidig ansatte i
undervisnings- og forskerstillinger
Antall studiepoeng pr
undervisnings- og forskerårsverk
Antall publiseringspoeng pr
undervisnings- og forskerårsverk

OL3
OL4
OL5

Andel henvendelser i Si ifra som
gjelder infrastruktur
Sorteringsgrad
Andel søkere fra regionen utenom
Østfold
Andel eksterne inntekter fra
regionen

16.12.2021

Definisjon
CRIStin – populærvitenskapelige artikler, foredrag,
bok og kapitler.
Dette er totalt antall inkludert på institusjonsnivå i
tillegg til avdelinger.
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.
Internt uttrekk fra Retriever
CRIStin
Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet
Tableau/DUCT.
DBH – NOKUT-portalen, andel
førstestillingskompetente årsverk
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Intern registrering
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen,
nasjonale styringsparametere
Intern registrering
Prosent material- og energigjenvinning av total
mengde avfall
Samordna opptak, data fra opptakskontoret (og lokalt
opptak)
Regnskap – manuelt uttrekk
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1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING
1.1 Forutsetninger
Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem 12.10.2021. Beregning av institusjonenes bevilgninger
bygger på finansieringsmodell innført i 2017.Bevilgningen bygger videre på følgende
forutsetninger:
-

Lønns- og prisøkning 2,6 %
Innføring av ny premiemodell for pensjon med virksomhetsspesifikk beregning hvor
den enkelte virksomhet får trekk eller økning i sin ramme. For Høgskolen i Østfold
reduseres arbeidsgivers andel av fra 10,90 % til 9,4 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 4 462 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten
2022. Nye studieplasser tildelt i 2018–2020 er videreført unntatt for 20 studieplasser innen
juridisk og økonomisk-administrative fag hvor det ikke er gitt opptrapping til et nytt kull i 2022.
I tillegg til opptrapping av tidligere tildelte studieplasser er det tildelt 30 nye studieplasser til
barnevernfaglige masterutdanninger. I 2021 ble det tildelt midler til 79 nye studieplasser for
det femte studieåret for master i grunnskolelærerutdanning med tildeling for et halvt år. I
2022 gis det tildeling for ytterligere et halvt år.
Regjeringen viderefører den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE)
gjennom fortsatt trekk i bevilgningen. I forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt inn trekk
med 0,5 %. Den samlede effekten for 2022-budsjettet av de åtte årene med ABE-reformen er
en reduksjon i årets bevilgning på ca. kr 31,1 mill. uten indeksregulering.

1.2 De ulike delene av bevilgningen
Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 781 904 000. I
tilleggsproposisjonen fra Støre-regjeringen 08.11.2021 ble det lagt inn en redusert tildeling til
statlig UH-sektor for å dekke regjeringens omprioriteringer. Høgskolens andel av dette
foreslåtte trekket er beregnet som en pro rata andel basert på foreslått tildeling til statlig UHsektor i forslag til statsbudsjett av 12.10.2021. Anslått trekk utgjør kr 663 000. I forbindelse
med budsjettforliket mellom Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti er det beskrevet at det
legges opp til at konsulenttjenester i staten kuttes med kr 20 mill. utover det som lå i det
opprinnelige budsjettforslaget fra Støre-regjeringen. I tillegg forutsettes det også en
budsjettbesparelse på kr 104,4 mill. som følge av endrede reisevaner. Siden disse trekkene
vil gjelde hele statlig sektor er det vanskelig å anslå hvor stort trekket vil bli for høgskolen.
Følgelig er det ikke lagt inn noe trekk for dette. Eventuelle trekk i rammen utover det som er
lagt inn i anslått tildelingsbeløp i denne saken vil bli trukket fra strategiske midler eller
finansiert via oppsparte midler.
Fra 2022 innføres det en ny premiemodell for pensjon som er virksomhetsspesifikk og
hendelsesbasert. I følge Kunnskapsdepartementet skal omleggingen være budsjettnøytral på
innføringstidspunktet ved at de berørte virksomhetene får en reduksjon eller økning i
bevilgningen i tråd med endret premie. For høgskolen er det beregnet at pensjonspremien og
arbeidsgiveravgift av denne vil bli redusert som følge av dette trekket for 2022. Trekket utgjør
16.12.2021

Rektors forslag

Side 4

Høgskolen i Østfold

Budsjettrammer 2022

kr 16 163 000. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har vært i dialog med
Kunnskapsdepartementet og signalisert at trekket for statlig UH-sektor i realiteten ikke er
budsjettnøytralt. UHR har blant annet reagert på at beregningen omfatter hele lønnsmassen
inkludert ansatte som er finansiert av eksterne midler. I tilleggsproposisjonen av 08.11.2021
beskrives det følgende: «Ny premiemodell for pensjon i statlige virksomheter har ulike
konsekvenser for ulike statlige virksomheter. De statlige universitetene og høyskolene får
finansiering også over andre budsjettposter enn kap. 260, post 50. Finansdepartementet,
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på
hvilke konsekvenser dette har, og komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til
omleggingen av premiemodell for disse statlige virksomhetene ifb. revidert nasjonalbudsjett
for 2022.» Hva resultatet av denne gjennomgangen vil bli er det ikke mulig å forutse. Hvis det
kommer en tilleggstildeling i revidert nasjonalbudsjett for 2022 knyttet til dette er det behov
for å vurdere hvordan dette skal håndteres. Revidert nasjonalbudsjett legges frem innen
midten av mai.

Tabell 1. Oversikt over endringer i bevilgningen fra 2021–2022
Beskrivelse

2021–2022

Videreføring av tildelte studieplasser
Nye studieplasser til 5. året i grunnskolelærerutdanning (79 studieplasser ½ år)
Nye studieplasser fra 2022 til barnevernfaglig master (30 studieplasser ½ år)
Endringer i resultatbasert uttelling
Reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %
Reduksjon ny premiemodell for pensjon
Reduksjon endrede reisevaner i staten
Reduksjon inndekning av satsinger i forslag til statsbudsjett av 12.10.2021
Reduksjon inndekning av satsinger i tilleggsproposisjon av 08.11.2021
Lønns- og prisvekst

8 075 000
3 775 000
1 432 000
8 010 000
-3 827 000
-16 163 000
-793 000
-733 000
-663 000
19 801 000

Høgskolen har hatt en positiv resultatutvikling som gir økt uttelling i flere av
resultatindikatorene. Sammenlignet med budsjett for 2021 er den positive resultatutviklingen
noe svakere.
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Tabell 2. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell
2021

Beløp

196 632 000
44 420 000
1 693 000
83 000

207 181 000 1
44 733 000
1 310 000
848 000

10 549 000
313 000
-383 000
765 000

5,4
0,7
-22,6
921,7

2 876 000
577 000
5 586 000
3 957 000
21 655 000
469 377 000

2 390 000
540 000
5 723 000
4 376 000
22 678 000
478 180 0002

-486 000
-37 000
137 000
419 000
1 023 000
8 803 000

-16,9
-6,4
2,5
10,6
4,7
1,9

3 679 000

3 775 000

96 000

2,6

14 792 000
765 327 000

1 432 000
8 075 000
781 241 000

1 432 000
-6 717 000
15 914 000

-45,4
2,1

Modul/insentiver
Åpen ramme
- studiepoeng
- kandidater
- utvekslingsstudenter
- doktorgradskandidater
Lukket ramme
- EU-midler
- NFR/RFF-midler
- publiseringspoeng
- bidrags- og oppdragsaktivitet
Rekrutteringsstipendiater
Basis
Nye studieplasser 5. året
lærerutdanning (1/2 år)
Nye studieplasser barnevernfaglig
master (1/2 år)
Videreføring av studieplasser
SUM

2022
Endring
2021/2022
(kr)

Endring i %

2. INTERNE PRINSIPPER
2.1 Budsjettfordelingsmodellen
Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble gjennomgått og endret på enkelte punkter i 2012,
jfr. høgskolestyrets møte 25.10.2012, sak 77/12. 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 28.10.2021, sak
50/21. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til budsjettfordeling for 2022.
Moduler:
1.
2.
3.
4.

Strategi inkludert eventuelle tilpasnings-/utjevningsmidler
Utdanning
FoU
Infrastruktur og støttefunksjoner

I notat av 14.10.2021 «Hovedpunkter fra statsbudsjettet 2022 – konsekvenser for HiØ» var beløpet
kr 206 995 000. Korrigert beløp når antall 60 studiepoengenheter i finansieringskategori er beregnet
korrekt av 1 025 og ikke 1 020 60-studiepoengenheter er kr 207 181 000.
2 Jf. fotnote nr. 1. Som følge av korrigering av uttelling for studiepoengproduksjon er beløpet fra notat
av 14.10.2021 nedjustert fra kr 479 029 000 til kr 478 843 000. I tillegg er beløpet nedjustert fra kr
478 843 000 til kr 478 180 000 som følge av anslått trekk iht. tilleggsproposisjonen av 08.11.2021.
1
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Modul 2 og 3 er igjen splittet opp i følgende komponenter:
Modul 2 Utdanning
øremerking
midler til utvalg
antall utvekslingsstudenter
studiepoengproduksjon (gjennomsnitt 2019 og 2020)
kandidater (gjennomsnitt 2019 og 2020)
antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 01.10.2021 og måltall
høsten 2022) 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 (gjennomsnitt 2019 og 2020)
publisering (gjennomsnitt 2019 og 2020) og formidling (2020) inkludert kunstnerisk
utviklingsarbeid (gjennomsnitt tildeling 2018, 2019, 2020 og 2021)

Fordelingsprosessen er normalt bygd opp av følgende trinn:
1. Netto husleiekostnader basert på en realbudsjettering, trekkes fra den tildelte
bevilgningen, se avsnitt 5.1.
2. Det resterende beløpet deles mellom de fire modulene i modellen ut fra en gitt
prosentfordeling, se avsnitt 2.2 og kapittel 3.
3. Fordelingen innenfor hver modul er delvis basert på tallmessige beregninger
(Utdanning og FoU), delvis på realbudsjettering (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 50/21) ble følgende prosentfordeling
vedtatt:
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Tabell 3. Fordeling mellom de fire modulene – prosent
Modul
1. Strategi
2. Utdanning
3. FoU
4. Infrastruktur

2021
4,0 %
51,1 %
12,0 %
32,9 %

2022
4,0 %
50,8 %
12,1 %
33,1 %

Fordelingen innebærer en styrking av FoU-modulen og infrastrukturmodulen. Bakgrunnen for
endret fordeling mellom modulene er beskrevet i styresak 50/21 Aktivitetsplan og
budsjettrammer 2022 – forberedende arbeid. Endringen i Utdanningsmodulen skyldes
styrking i de øvrige modulene.
Bruk av strategiske midler er omtalt utførlig i sak om Aktivitetsplan 2022 og omtales ikke
ytterligere i foreliggende dokument.

3. RAMME TIL FORDELING
Antatt bevilgning for 2022 på kr 781 241 000 fordeles dermed slik:
Tabell 4. Fordeling mellom moduler – beløp
2021

Endring
Beløp
i%
124 500 000
4,83
0000000750
4,0 %
25 864 000
4,0 %
26 270 000
1,57
51,1 %
330 414 000 50,8 %
333 624 000
0,97
000
000
12,0 %
77 592
12,1 %
79 466
2,42
000062
742
32,9 %
212 732 000 33,1 %
217
381 000
2,19
000
000
848000080 944
De enkelte elementene er gjennomgått nedenfor. Resultatet for driftsenhetene 000
fordelt på
Modul
Husleie, se avsnitt 5.1
Til de øvrige modulene
1. Strategi
2. Utdanning
3. FoU
4. Infrastruktur/støttefunksjoner

%

Beløp3
118 768 000

2022

%

moduler og komponenter fremkommer av vedlegg 1.

4. METODIKK FOR FORDELING TIL FAKULTETER OG ANDRE
ENHETER/FORMÅL
I forbindelse med ny faglig organisering var budsjettfordelingen for 2021 litt annerledes enn i
et normalt år. De nye fakultetene skulle være operative fra 1. august, noe som innebar at
budsjettet ble tildelt med 55 % tildeling til de tidligere fagavdelingene for januar til juli i
desember 2020, mens de resterende 45 % av tildelingen ble fordelt til de nye fakultetene i
juni 2021. For øvrige områder ble tildelingen for 2021 fordelt i sin helhet i desember 2020.
Dette gjaldt følgende områder:

3 Summen av fordelt beløp i 2021 er kr 765 370 000. Dette er antatt tildeling som ble benyttet i
styresak 56/20 Budsjettrammer 2021. Endelig tildeling i tildelingsbrev for 2021 ble kr 765 327 000.
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Husleie
Tildeling innen infrastrukturmodulen
Driftsbudsjett for Pedagogisk utvikling og læring (PULS)
Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
Akademi for scenekunst
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Driftsmidler til utvalg
Midler til Open Access
Ufordelte midler til rekrutteringsstipendiater

En del av resultatkomponentene i budsjettfordelingsmodellen beregnes ut fra et gjennomsnitt
for to år. For disse er resultater både for 2019 og 2020 fordelt ut fra ny faglig organisering.
Tilsvarende gjelder for de resultatkomponentene som er beregnet med utgangspunkt i
resultater kun for 2020. Basert på beregnet budsjettfordeling ved 100 % tildeling ut fra ny
organisering for 2021 er det også mulig å synliggjøre sammenligning mellom tildeling for
2021 og 2022. I styresak 56/20 Budsjettrammer 2021 er det i vedleggets kapittel 6 Beregning
av fordeling av tildeling mellom de nye fakultetene beskrevet hvordan tildeling ut fra ny faglig
organisering er beregnet. Det er samme metodikk som er benyttet når resultater for 2019 og
2020 som er produsert ved de fem tidligere fagavdelingene er fordelt på de tre nye
fakultetene i budsjettet for 2022.

5. 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.
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5.1 Husleie
Tabellen nedenfor viser realbudsjett for husleie utarbeidet av leder for Eiendomstjenester.
Tabell 5. Grunnlag for beregning av netto husleie 2022
Sted
Kråkerøy

Remmen

Oslo
SUM

Art
Husleie
Felleskostnader
Parkeringstilskudd
Fremleie/internhusleie
Husleie
Felleskostnader
Fremleie/internhusleie
Husleie/felleskostnader

Beløp 2022
45 561 000
710 000
-800 000
-4 413 000
80 757 0004
5 449 000
-3 567 000
803 000

Netto 2022

41 058 000

82 639 000
803 000
124 500 000

Beløp 2021
43 606 000
836 000
-800 000
-4 066 000
77 798 000
5 345 000
-4 632 000
681 000

Netto 2021

39 576 000

78 511 000
681 000
118 768 000
35
75 241
822 000
000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden har en økning med 5,2 %.
Økningen skyldes hovedsakelig indeksregulering av husleie hvor indeksreguleringen
beregnes for november 2020 til november 2021 og ikke foreligger før 10. desember. Høye
energikostnader påvirker konsumprisindeksen og det er lagt inn en viss buffer for å kunne
reflektere en mulig økning i indeksen utover konsumprisindeksen for oktober til oktober.
Fremmedspråksenteret er fra 1. august er innlemmet i Fakultet for lærerutdanninger og språk
(LUSP). Til og med 2021 har Fremmedspråksenteret betalt internhusleie. Dette hadde sin
bakgrunn i at senteret tidligere var finansiert direkte fra Utdanningsdirektoratet. Siden
Fremmedspråksenteret nå er innlemmet i Fakultet for lærerutdanninger og språk er det
besluttet at ordningen med internhusleie avvikles fra 2022. Dette gjør at netto husleiekostnad
øker for Eiendomstjenester. Hvis det ses bort fra denne endringen er økningen i netto
husleie 4,0 %.
Økningen ved studiested Fredrikstad er 3,7 %. Hovedårsaken til økningen er
indeksregulering. En annen årsak er helårsvirkning for netto husleie for simuleringssenteret,
mens det for 2021 var budsjettert med oppstart av leie fra 1. februar, det vil si 11 måneder.
Høgskolen inngikk fra høsten 2020 en leieavtale for et kontorareal i Oslo. I 2021 ble det
budsjettert med en leiekostnad på kr 675 000. I tillegg til hovedavtale for leie blir det betalt for
ekstra bruk av flere kontorplasser og møterom utover det som inngår i hovedavtalen. For
2022 er det antatt økt bruk av dette leiearealet som følge av antatt redusert bruk av
hjemmekontor og anslått husleie er derfor oppjustert til kr 803 000 i 2022. Økningen er på
18,9 % fra 2021-budsjettet.
Husleiens andel av høgskolens bevilgning er økt fra 15,5 % i 2021 til 15,9 % i 2022. De
viktigste årsakene til den økte andelen er at indeksreguleringen av husleie basert på
konsumprisindeksen er høyere enn den prisstigningen som er lagt inn i forslag til
statsbudsjett for 2022, at det for 2022 er helårsvirkning av leie av simuleringssenteret mot

Indeksregulering for husleie fra Statsbygg gjøres basert på indeks november til november. Denne
foreligger ikke før ca. 10. desember. I tillegg er det enkelte deler av leiekostnaden på Kråkerøy som
indeksreguleres basert på indeks november til november.
4
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elleve måneder i 2021 og at ordningen med internhusleie for Fremmedspråksenteret
avvikles.

5.2 Utdanning
Beløp til fordeling: kr 333 624 000. I 2021 var beløpet kr 330 414 000. Dette medfører en
økning på ca. 1,0 %.
5.2.1 Øremerking
Denne komponenten omfatter:
-

Forkurs i ingeniørutdanningen
Driftsbudsjett for Pedagogisk utvikling og læring (PULS)
Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
Restbevilgning til Akademi for scenekunst
Nasjonalt senter for engelsk fremmedspråk i opplæringen

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 01.03.2021 og antall studenter i fullt forkurs er hentet fra DBH pr 01.10.2021.
Beløpene er korrigert med lønns- og prisstigning på 2,6 %.
Tabell 6. Bevilgning til forkurs og realfagskurs 2022
Forkurs
Basis
- helt forkurs
- realfag

Antall studenter

Pris

34
37

32 600
16 300

SUM
2 429 104
1 108 400
603 000

2022

2021

4 141 000

4 482 000

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 2022 blir kr 1 158 000.
I budsjettsammenheng behandles Pedagogisk utvikling og læring (PULS) som en egen
enhet og gis en øremerket ramme. Denne enheten er sentral særlig når det gjelder satsingen
på Læringsstøttesenter, men også når det gjelder øvrig utvikling av utdanningskvaliteten.
Basert på budsjettdialog med enheten foreslås det en tildeling på kr 5 000 000 mot kr
4 500 000 i 2021. I dette ligger det dels en nødvendig justering for å opprettholde
eksisterende tjenestenivå og dels en økning for å styrke fagmiljøet, som også har betydelige
leveranser innenfor UH-pedagogikk.
Studentsamskipnaden søker for 2022 om et tilskudd på til sammen kr 1 760 412 inkludert
StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2021 var på kr 1 735 000. Søknaden i 2022 innebærer
dermed en økning på 1,4 % og omfatter følgende:
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Tabell 7. Tildeling 2021 og søknad om tilskudd 2022 – Studentsamskipnaden
Formål
Drift av spisesteder
Oppgradering av datautstyr
StudentRådgivningen
TOTALT

Tildelt 2021
290 000
50 000
1 395 000
1 735 000

Søknad 2022
280 000
50 000
1 430 412
1 760 412

Endring
-10 000
0
35 412
25 412

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 vist i tabellen nedenfor. Siden det arbeides med en
campusutviklingsplan kan det i løpet av få år være aktuelt å gjøre betydelige endringer i
bygningsmassen. Det er også mulig at kantinens lokalisering kan bli endret. Det vurderes
derfor at det ikke er aktuelt å gjøre betydelige oppgraderinger knyttet til punkt nummer 1 i
søknaden som innebærer oppgradering og utvidelse av kjøkkenet til en anslått pris på kr
5 000 000. For de øvrige postene i søknaden henvises det til sak om Aktivitetsplan 2022.
Tabell 8. Søknad fra Studentsamskipnaden om oppgradering og utvidelse av kjøkken i
Fredrikstad
Formål
1. Generell oppgradering og utvidelse av kjøkken på Kråkerøy. Nødvendig
kapasitetsutvidelse på kjøl-, frys-, lagerplass og kontorplass.
2. Nedkjølingskabinnett for effektiv nedkjøling av stekte bakervarer og
egenprodusert mat
3. To gulvmontere til utskifting av to gamle
4. Oppgradering av varmmatavdelingen
TOTALT

Søknad 2022
5 000 000
150 000
150 000
200 000
5 500 000

Studentsamskipnaden innvilges et tilskudd på kr 1 761 000 til drift av
StudentRådgivningen, drift av spisesteder og oppgradering av datautstyr for 2022.
Tildeling av midler til Studentparlamentet (SpiØ) gjennomgås i noe mer detalj enn øvrige
områder. Tilskuddet til drift av SpiØ var kr 1 324 000 i 2021. Som følge av dialog om
samarbeidsavtalen med høgskolen ble det i løpet av 2021 besluttet at stillingsressurs for
arbeidsutvalget fra 1. juli skulle utvides fra 100 % stilling for studentleder og 20 % stilling hver
for tre arbeidsutvalgsmedlemmer til 100 % stilling for studentleder og 100 % for nestleder.
Det innebærer en utvidelse med 40 % stillingsressurs. Det er basert på anslått lønnskostnad
i oktober søkt om en økning med kr 220 000 for 2022 for å dekke denne utvidelsen av
stillingsressurser. Det er senere avklart at prosentsats for pensjonskostnader for 2022 er
redusert, slik at det reelle behovet for økning er kr 179 000. Det foreslås at det tildeles kr
179 000 i utvidet tilskudd til dette formålet.
Utover dekning av utvidelse av stillingsressurser søker SpiØ også om økninger i tildeling til
driftsmidler for 2022. Begrunnelsene er delvis nye tiltak, delvis utvidet ramme til enkelte tiltak
og delvis behov for økte ressurser knyttet til faglig omorganisering. Samlet søknad om
utvidelse av driftsmidler til SpiØ er på ca. kr 320 000 samt tildeling til generell prisstigning.
Det foreslås at omsøkt utvidelse av driftsrammen tildeles med enkelte unntak og det er disse
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unntakene som omtales særskilt. Til sammen foreslås det innvilget kr 264 000 av omsøkt
beløp.
Det er søkt om en utvidelse av midler til kakedager med kr 40 000. Her er regnskap for 2019
gjennomgått for å se om slike kostnader har inngått i tildelte driftsmidler tidligere. Kostnaden
til dette formålet i 2019 var ca. kr 34 000. Det vurderes derfor at denne foreslåtte utvidelsen i
stor grad vurderes å være inkludert i driftsrammen. Imidlertid foreslås det en utvidet ramme
med kr 15 000 for å gi mulighet for noe økt aktivitet til dette formålet.
Et nytt tiltak som det er søkt om midler til er felles opplæring for klassetillitsvalgte.
Opplæringen vil blant annet inkludere opplæring i mediehåndtering og om at varsling via
«tjenestevei» bør benyttes. Det er søkt om kr 30 000 og det opplyses i søknaden at det
søkes om midler til leie av lokale, transport og bevertning. Dette vurderes å være et godt
tiltak for å danne nettverk på tvers av studieretninger spesielt etter endret faglig organisering.
Det foreslås imidlertid at aktiviteten gjennomføres i høgskolens lokaler, slik at det foreslås at
tildelingen reduseres til kr 20 000.
Kick off for studentrådene på høsten foreslås som et nytt tiltak. Funksjonsperioden for
studentrådene er fra 01.01. til 31.12. Det opplyses om at det ofte er noe utskifting i
studentrådene etter sommeren og at det derfor er hensiktsmessig med et kick offarrangement om høsten. Det er søkt om kr 15 000 og det opplyses at det søkes om midler til
leie av lokale samt andre kostnader. Det foreslås imidlertid at aktiviteten gjennomføres i
høgskolens lokaler, slik at det foreslås at tildelingen reduseres til kr 10 000.
Det er søkt om utvidelse av driftsmidler til studentrådene fra kr 60 000 til kr 75 000.
Bakgrunnen for foreslått utvidelse er ikke særskilt begrunnet. Det anbefales at det ikke gis
noen utvidelse til dette formålet.
Når det gjelder annet driftsmateriell er det søkt om utvidet ramme med kr 20 000 til kjøp av
mikrobølgeovn, varmeovn, vaffeljern m.m. Det vurderes at disse kostnadene i stor grad er
inkludert i generell driftsramme som SpiØ selv kan gjøre prioriteringer innenfor. Det foreslås
derfor at tildeles kr 10 000 til dette formålet.
SpiØ søker om en utvidet ramme til profilering med kr 68 000. De opplyser at de som følge
av endret logo vil ha ekstrabehov for å kjøpe oppdaterte profileringsartikler. Den ekstra
kostnaden er ifølge SpiØ en engangskostnad. Det foreslås derfor at det tildeles en
engangsutvidelse av rammen til dette formålet med kr 68 000, men at denne økningen
reverseres i 2023.
SpiØ søker om en utvidelse av honorar til fadderstyret som følge av det gis honorar til
ytterligere én representant. De har i søknaden inkludert denne utvidelsen som en del av
tilskudd til fadderordningen. Disse kostnadene inngår imidlertid i generell driftsramme, slik at
det foreslås at utvidet budsjettramme inkluderes der.
SpiØ har selv foreslått en redusert ramme til bevertning og premier og gaver med kr 5 000 til
hvert av formålene. De søker også om en oppjustering av annen kostnad slik at denne
posten øker fra kr 18 996 i budsjett for 2021 til kr 20 000. Utover dette søker de om
videreføring av rammen korrigert for lønns- og prisstigning.
SpiØ søker om samme tilskudd til drift av fadderordningen som i 2021 med kr 300 000 og det
foreslås at dette innvilges.
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I tabellen nedenfor vises forslag til endring i tildelingen for 2022.
Tabell 9. Tildeling 2021 og forslag til endring i tilskudd for 2022 – Studentparlamentet
og fadderordningen
Formål

Tildelt
2021

Drift av Studentparlamentet
Lønnskostnader for arbeidsutvalget + 40 %
stillingsressurs
Læringsmiljøpris i samarbeid med
Læringsmiljøutvalget – nytt tiltak
Verdensdagen(uka) for psykisk helse – nytt tiltak
Studieseminaret – utvidet ramme
Avspark for studentrådene på våren – utvidet
ramme
Sanitetsprodukter på SpiØs arrangementer
Kakedager – utvidet ramme
Felles opplæring for studenttillitsvalgte – nytt tiltak
Kick off studentråd på høsten – nytt tiltak
Annet driftsmateriell – utvidet ramme
Bevertning – redusert ramme
Premier og gaver – redusert ramme
Profilering – utvidet ramme knyttet til ny logo –
engangsutvidelse (reverseres i 2023)
Transportkostnader for studentrådene – nytt tiltak
pga. faglig omorganisering
Honorar for fadderstyret – én ekstra representant
inkl. arbeidsgiveravgift
prisstigning +2 %5 av driftsbudsjett utenom lønn
Sum drift av Studentparlamentet (avrundet)
Fadderordning
Sum

Endring

Ramme
2022

179 000
5 000
70 000
20 000
16 000
10 000
15 000
20 000
10 000
10 000
-5 000
-5 000
68 000
15 000
4 564

1 324 000
300 000
1 624 000

10 000
443 000
0
443 000

1 767 000
300 000
2 067 000

Det anbefales at søknaden om utvidet ramme til drift av studentråd og arrangementer innfris
med kr 264 000 av omsøkt beløp på kr 320 000 + tilskudd til generell prisstigning. I tillegg
foreslås det at rammen til lønnsmidler for arbeidsutvalget økes med kr 179 000 som følge av
økt stillingsandel med 40 %, slik at tilskuddet for 2022 blir kr 1 767 000 til drift av
Studentparlamentet og kr 300 000 til fadderordningen, sum kr 2 067 000. Kr 68 000 av
den utvidede rammen til profilering forutsettes reversert i 2023.
Fra 2018 er Nasjonalt senter for engelsk og 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 2022 korrigert for lønns- og
prisstigning. Imidlertid trekkes det ut midler som har gått til å dekke internhusleie siden
denne ordningen avvikles fra 2022 som følge av at Fremmedspråksenteret fra 01.08.2021 er
innlemmet i Fakultet for lærerutdanninger og språk. Internhusleie i 2021 var kr 959 400.
5

Samme sats som er benyttet for indeksregulering for administrative enheter.
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Fratrukket midler til finansiering av internhusleie og med en økning for lønns- og prisstigning
gir dette en grunnbevilgning på kr 8 123 000.
Samlet gir dette følgende øremerkinger:
Tabell 10. Øremerkede formål 2021–2022
Formål
Fremmedspråksenteret
Forkurs
Akademiet
Læring og pedagogisk utvikling (tidl. PULS)
Studentsamskipnaden
Studentparlamentet
SUM

2021
8 877 000
4 482 000
1 129 000
4 500 000
1 735 000
1 624 000
22 347 000

2022
8 123 000
4 141 000
1 158 000
5 000 000
1 761 000
2 067 000
22 250 000

5.2.2 Utvalg
I Utdanningsmodulen inngår to utvalg:
- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget
Tabell 11. Utdanningskvalitetsutvalgets søknad for 2022 fordelt på tiltak/formål
Tiltak
Fagdag våren 2022 om «Forskning på
egen undervisning og pedagogiske
praksis»
Fagdag høsten 2022 (tema ikke fastsatt)
Internt seminar for UKU
Utdanningskvalitetsprisen
SUM

Beløp

30 000
10 000
40 000
50 000

Merknad
Planlagt avholdt våren 2022 – skulle
vært avholdt 10.06.2021.

Utdeles under en akademisk fest før
sommeren 2022

130 000

På grunn av liten aktivitet under pandemien viser foreløpig regnskap at det kan anslås at det
vil gjenstå ca. kr 144 000 ved inngangen til 2022. Dette innebærer at det ikke er behov for å
tilføre midler for 2022. Det anbefales derfor kr 0 i tilføring av nye midler og at ubrukte midler
fra 2021 kan benyttes til å dekke aktiviteten i 2022.
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Læringsmiljøutvalget
Tabell 12. Læringsmiljøutvalgets søknad for 2022 fordelt på tiltak/formål
Tiltak

Beløp

Honorar til utvalgets leder
Deltakelse i nasjonale fora
Fagdag/webinar (tema er ikke fastsatt)

11 400
40 000
15 000

Læringsmiljøpris
Ordinær møtevirksomhet
SUM

5 000
5 000
76 400

Merknad
De årene hvor leder er student
utbetales et honorar hvert semester på
kr 5 000. I studieåret 2021/2022 ledes
utvalget av en student. Det er søkt om
kr 10 000, men dette er utvidet til kr
11 400 pga. arbeidsgiveravgift.

Utdeles i samarbeid med
Studentparlamentet

På grunn av liten aktivitet under pandemien viser foreløpig regnskap at det kan anslås at det
vil gjenstå ca. kr 78 000 ved inngangen til 2022. Totalt søker utvalget om kr 75 000 og dette
er utvidet med arbeidsgiveravgift av honorar til kr 76 400. Det anbefales derfor at det tildeles
kr 10 000 samt at ubrukte midler fra 2021 kan benyttet til å dekke øvrig aktivitet i 2022.
5.2.3 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 5.2.4, og modellen følger KDs priser
både for studiepoeng og kandidater.
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
2022.
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Tabell 13. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2018–2020 og grunnlag for budsjett
2021–2022
Fakultet/enhet

Produksjon Produksjon Produksjon
2018
2019
2020

Grunnlag
2021

Grunnlag
2022

Endring
21/22

Helse, velferd og
organisasjon

1 434,8

1 521,5

1 594,3

1 478,2

1 557,9

79,7

Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi

1 195,9

1 307,26

1 372,8

1 249,1

1 340,0

90,9

Lærerutdanninger og
språk
Akademi for scenekunst
Totalt

1 421,1
36,0
4 087,8

1 541,0
24,5
4 394,2

1 520,1
31,1
4 518,2

1 481,1
30,3
4 238,7

1 530,6
27,8
4 456,2

49,5
-2,5
217,5

Grunnlaget for 2022 er gjennomsnittet av produksjonen i 2019 og 2020, mens grunnlaget for
2021 var gjennomsnittet av produksjonen i 2018 og 2019. Ved å bruke to års produksjon
som grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at enheter med positiv
utvikling ikke umiddelbart får nyte godt av bedrede resultater. Likevel vurderes det at det er
hensiktsmessig 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. Det kan være
enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.
For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier.
Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per fakultet/enhet fordeler seg på
de fem aktuelle kategoriene i 2020. Det kan være enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.
Tabell 14. Studiepoengproduksjon 2020 fordelt på kategorier
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og
økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt
Total produksjon i 2019

A

C

D
269,9

E
1 083,2

F
241,2

Sum
1 594,3

832,3

762,0
469,3

563,3
218,5

1 102,2
1 143,8

2 314,5
2 251,6

1 023,0
938,6

1 372,8
1 520,1
31,1
4 518,2
4 394,2

47,5
31,1
31,1
24,5

47,5
35,8

Trukket ut 2,75 + 1,25 60-poengsenheter for Norwegian as a Foreign Language I og II som er flyttet
til Fakultet for lærerutdanninger og språk.
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Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2022:
Kategori
A
C
D
E
F

Pris
145 100
74 200
54 000
43 900
37 100

80 % av beregnet beløp videreføres direkte til fakultetene.
Tabell 15. Tildeling 2022 basert på gjennomsnittlig studiepoengproduksjon i 2019 og
2020
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon
Informasjonsteknologi,
ingeniørfag økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Beløp 2022 80 %
55 575 000

Tildelt 20217
51 435 000

Endring
4 140 000

45 132 000
59 566 000
3 226 000
163 499 000

41 145 000
56 238 000
3 422 000
152 240 000

3 987 000
3 328 000
-196 000
11 259 000

5.2.4 Kandidater
Kandidater er innført som ny resultatindikator fra 2017. Som for studiepoeng beregnes
tildelingen til det enkelte fakultet/Akademiet på grunnlag av produksjonen over to år, 2019 og
2020, og 80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter:
Kategori
A
C
D
E
F

Pris
110 250
55 050
41 550
33 700
28 050

Tabell 16. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2019–2020 og grunnlag for budsjett 2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon
Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Produksjon 2019
446

Produksjon 2020 Grunnlag 2022
501
473,5

348
434
14
1 242

343
381
9
1 234

345,5
407,5
11,5
1 238,0

Tildelt beløp er hentet fra beregnet beløp i tilsvarende styresak for budsjett 2021 med beregning av
100 % tildeling ut fra ny organisering.
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Kandidatene i 2019 og 2020 fordeler seg slik på finansieringskategorier:
Tabell 17. Kandidatproduksjon 2020 fordelt på kategorier
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon

A

Informasjonsteknologi, ingeniørfag
og økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt
2019

C

D
111

E
293

F
97

Sum
501

130

264

198
117

375
420

608
575

227
222

343
381
9
1 234
1 242

15
9
9
14

15
11

Tabell 18. Tildeling i 2022 basert på gjennomsnittlig kandidatproduksjon i 2019 og
2020
Fakultet/enhet
Avdeling
Helse,
velferd og organisasjon

Beløp 2022 80 %
13 007 000

Tildelt 2021
11 205 000

Endring
1 802 000

8 941 000
12 823 000
1 014 000
35 785 000

8 224 000
12 738 000
1 418 000
33 585 000

717 000
85 000
-404 000
2 200 000

Informasjonsteknologi, ingeniørfag
og økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Tabellen nedenfor viser uttellingen i de to komponentene studiepoeng og kandidater samlet
sett i 2022 sammenlignet med tilsvarende uttelling i 2021.

Tabell 19. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og
organisasjon
Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Studiepoeng

Kandidater

SUM 2022 Tildelt 2021

55 575 000

13 007 000

68 582 000

45 132 000
59 566 000
3 226 000
163 499 000

Endring

62 640 000

5 942 000

8 941 000 54 073 000 49 369 000
12 823 000 72 389 000 68 976 000
1 014 000
4 240 000
4 840 000
35 785 000 199 284 000 185 825 000

4 704 000
3 413 000
-600 000
13 459 000

5.2.5 Utvekslingsstudenter
Fra 2018 følger den interne modellen KDs finansieringssystem med prioritering av utreisende
Erasmus+-studenter. Satsene, oppjustert i sak 50/21, er:
Utreisende Erasmus+-studenter
Øvrige inn- og utreisende studenter

kr 16 900
kr 11 300

Utviklingen i aktivitet fremgår i tabellen nedenfor.
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Tabell 20. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2021-2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og
økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Grunnlag (totalt)
Grunnlag 2022
(fordelt) Øvrige
2020
2021 Erasmus+
27,0
32
2
30
85,4
28,6
5,0
146,0

66
11
1
110

5
4
1
12

61
7
0
98

Resultat 2020 gir følgende uttelling i 2022 for fakultetene/Akademiet:
Tabell 21. Uttelling for utvekslingsstudenter 2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og
økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Beløp 2021
352 000

Beløp 2022
373 000

Endring
21 000

950 000
315 000
77 000
1 694 000

774 000
147 000
17 000
1 311 000

-176 000
-168 000
-60 000
-383 000

5.2.6 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 01.10.2021 og vedtatt måltall høsten 2022 (sak 61/21). Det tas da hensyn både
til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2022 og planlagt virksomhet fra
høsten 2022.
Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved
å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til Kunnskapsdepartementet i 2022.
Antall studenter i tabellen er følgelig antall studenter omregnet til et prisjustert studenttall ut
fra ulike finansieringskategorier for studieprogrammene. Tabellen nedenfor viser en
sammenstilling av de to komponentene og den økonomiske uttellingen til hvert
fakultet/Akademiet. I tabellen nedenfor er det benyttet forkortelser for navn. Fakultet for
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helse, velferd og organisasjon HVO, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og
økonomi IIØ, Fakultet for lærerutdanninger og språk LUSP og Akademi for scenekunst AKA.
Tabell 22. Beregning av basis – studenttall og studieprogram
Fakultet /
enhet
HVO
IIØ
LUSP
AKA
SUM

Ant.
2 300
1 986
2 286
114
6 686

%
34,40
29,71
34,19
1,70
100,0

Studenttall
Beløp 2022
26 672 000
23 039 000
26 510 000
1 318 000
77 539 000

Beløp 2021
27 869 000
25 683 000
29 366 000
1 446 000
84 364 000

Poeng
77,70
100,21
188,15
31,36
397,43

Studieprogram
%
Beløp 2022
7,89
6 497 000
19,55
8 379 000
25,22
15 732 000
47,34
2 622 000
100,0
33 230 000

Beløp 2021
7 554 000
9 880 000
15 673 000
3 047 000
36 154 000

5.3 FoU
Beløp til fordeling: kr 79 466 000. I 2021 var beløpet kr 77 592 000. Dette gir en økning i
tildeling på 2,4 %.

5.3.1 Rekrutteringsstipendiater
Høgskolen har i 2022 17 faste stillinger som finansieres av bevilgningen og fem midlertidige
stillinger som ble tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2020. De fem stillingene ble gitt i
tilknytning til Covid-19 og det er ikke beskrevet når de eventuelt vil bli faset ut.
22 av de 22 hjemlene er pr dato fordelt til fakultetene/Akademiet eller fagområde innen
«Digitalisering og samfunn». For tre av de fordelte hjemlene venter enten kandidatene på
opptak eller har ikke blitt tilsatt ennå. Det frigjøres fire hjemler i løpet av 2022, hvorav den
ene fra 1. januar. Enkelte rekrutteringsstipendiater har fått forlenget stipendiatperioden pga.
Covid-19 eller andre forhold. Tabellen nedenfor viser opprinnelig stipendiatperiode.
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 samt nye stillinger. Satsen for 2021 var kr 1 059 000. Med en lønns- og
prisstigning på 2,6 % gir det en sats for 100 % stilling på kr 1 087 000 i 2022.
Midler til de fordelte stillingene legges inn i det enkelte fakultets/Akademiets ramme når det
er avklart hvilken avdeling stipendiaten vil bli knyttet til.
Midler tildeles til fakultetene/Akademi for scenekunst når stillingene er besatt og for den
periode og stillingsstørrelse tilsettingen gjelder. Av de 22 hjemlene er 17 tildelt i 100 % stilling
og utviklingen de siste årene har vært at de aller fleste rekrutteringsstillingene blir utlyst som
100 % stillinger, mens 75 % stillinger med 25 % undervisning nå er sjeldnere. For hjemler
som fristilles i 2022 og som ikke er fordelt, er det forutsatt at de tilsettes i 100 % stillinger
Dette innebærer at det for 2022 er behov for totalt kr 22 678 000 til stipendiatene.
Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom fakultetene/Akademiet.
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Tabell 23. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2022
Ant.mnd.
20218

Fakultet/Enhet

Periode

Akademi for scenekunst

01.10.20 - 30.09.23

12

Fakultet for helse, velferd og
organisasjon

01.09.18 – 31.08.22
01.03.19 – 28.02.23

Fakultet for
informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi

Fakultet for lærerutdanninger og
språk

Ant.mnd.
2022 Still.andel

Beløp

12

100 %

1 087 000

12

8

75 %

543 000

12

12

75 %

815 000

15.11 18 – 14.11.22

12

10,5

75 %

714 000

01.10.19 – 30.09.22

12

9

100 %

815 000

15.08.20 – 14.08.23

12

12

100 %

1 087 000

01.08.20 – 31.07.23

12

12

100 %

1 087 000

01.01.21 – 31.12.23

0

12

100 %

1 087 000

01.04.21 – 31.03.24

0

12

100 %

1 087 000

01.08.20 – 31.07.23

12

12

100 %

1 087 000

15.03.17 – 14.03.21

2,5

0

75 %

0

01.01.18 – 31.12.21

12

0

75 %

0

01.01.20 – 31.12.22

12

12

100 %

1 087 000

30.08.21 – 29.08.24

0

12

100 %

1 087 000

01.10.21 – 30.09.24

0

12

100 %

1 087 000

01.08.19 – 31.07.23

12

12

75 %

815 000

01.11.18 – 31.10.21

10

0

100 %

0

01.01.20 – 31.12.23

12

12

75 %

815 000

01.01.20 – 31.12.22

12

12

100 %

1 087 000

14.08.20 – 13.08.23

12

12

100 %

1 087 000

01.03.21 – 28.02.24

0

12

100 %

1 087 000

Dette er fordelingen av månedsverk ved opprinnelig budsjettfordeling for 2021 og tar ikke hensyn til
eventuelle endringer i løpet av året.
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Tabell 23. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2022 - fortsettelse
Fakultet/Enhet
Ufordelt / ikke tatt opp

Sum

Periode
Tre stipendiater i 100 % stilling
ved Fakultet for
lærerutdanninger og språk
knyttet til ELLA
(satsingsområde for språk)
hvor det ikke er avklart
oppstart. Søknadsfrist var
14.06. og tilsettingsprosessen
er i gang. Dette tilsvarer 36
månedsverk i 100 %. Midler
overføres når stipendiatene
har startet.
I tillegg fristilles en
rekrutteringsstipendiathjemmel
fra 01.01., en fra 01.09., en fra
01.10. og en fra 15.11. i 2022.
Dette tilsvarer 20,5
månedsverk i 100 %.
Sum 56,5 månedsverk i 100
%.

Ant.mnd.
20219

Ant.mnd.
2022 Still.andel

83,5

56,5

204,0

264,0

100 %

Beløp

5 118 000
22 679 000

5.3.2 Utvalg
I FoU-modulen skal det ligge midler til:
- Sentralt forskningsutvalg
- Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget)
Sentralt forskningsutvalg
Tabell 24. Forskningsutvalgets søknad for 2022 fordelt på tiltak/formål
Tiltak
Honorar styrer, råd og utvalg (ekstern komité
forskningsprisen)
Møtekostnader
Arrangement av kurs og seminar
Forskningsprisen
SUM

Beløp
17 115
20 000
20 000
50 000
107 115

Forskningsutvalget søkte om driftsmidler med ca. kr 57 000. Dette er supplert med kr 50 000
til forskningsprisen som utbetales via midler til utvalget.
Det antas at det vil gjenstå ca. kr 90 000 i disponible midler fra 2021 og det foreslås at det
tildeles kr 30 000 for 2022 i tillegg til at resten av budsjettrammen dekkes av avsatte midler
fra 2021.

Dette er fordelingen av månedsverk ved budsjettfordeling for 2021 og tar ikke hensyn til eventuelle
endringer i løpet av året.
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Utvalget er også involvert i tildeling av strategiske midler til internasjonalt stipend, se sak om
Aktivitetsplan 2022.

FoS-utvalget
Tabell 25. FoS-utvalgets søknad for 2022 fordelt på tiltak/formål
Tiltak
Skrivekurs
Medietrening
Medlemskap i Forskning.no
Forskningsdagene
Formidlingsprisen
Abels hage
Debatt «Ytringsfrihet, ytringsmot og ytringsfrihet»
Kronikkskrivekurs for BA- og MA-studenter som har
avsluttet prosjekt med potensial for markedsføring av
kompetanse oppnådd ved HiØ – gjennomføres av
Biblioteket
Frilansjournalist som spesielt skal løfte frem FNs
bærekraftmål i forskningen
SUM

Beløp
96 000
33 000
195 000
7 000
50 000
36 000
10 000

50 000
100 000
577 000

Tildelt beløp i 2021 var kr 400 000 i tillegg til at det var budsjettet med bruk av udisponerte
midler fra tidligere med kr 68 000. Utover til midler til frilansjournalist som spesielt skal løfte
frem FNs bærekraftmål i forskningen er økningen i kostnadene kun indeksjustering av
budsjett for 2021. Prorektor for forskning og formidling har særskilt ønsket at utvalget skal få
midler til frilansjournalist.
Det antas at det vil gjenstå ubrukte midler fra 2021 med ca. kr 328 000. og det foreslås at
utvalget tildeles en ny bevilgning på kr 260 000. 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 180 000 og anbefales finansiert av strategiske midler, se sak om
Aktivitetsplan 2022.

5.3.3 Open Access
Fra 2020 ble midler til å dekke kostnader knyttet til Open Access-publisering inkludert i
Øremerkingskomponenten i FoU-modulen. Budsjettrammen for 2021 var kr 1 100 000, men
denne er overskredet med ca. kr 170 000 allerede og det kan tilkomme ytterligere kostnader i
2021. På grunn av økt aktivitet anbefales det en tildeling for 2022 på kr 1 800 000. Som
tidligere legges det opp til at Bibliotektjenesten administrerer denne ordningen.
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5.3.4 Doktorgradsdisputaser
Fra 2012 tildeles også institusjoner uten egne doktorgradsprogrammer midler for egne
ansatte som disputerer som såkalte samarbeidsstipendiater, begrenset til disputaser ved
norske institusjoner. Satsen er 20 % av det som tildeles for doktorgradskandidater ved
doktorgradsgivende institusjoner. Denne satsen er for 2022 kr 423 900. 20 % blir dermed ca.
kr 85 000 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 2022 baserer seg på resultat 2020. I 2020 ble det registrert fem kandidater ved
fakultetene, alle ved norske institusjoner. Ved Akademi for scenekunst er det registrert én
kandidat knyttet til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne kandidaten gis uttelling
med 100 % av satsen.
Tabell 26. Tildeling for disputaser 2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon

Antall
1

Beløp 2021
165 000

Beløp 2022
85 000

Endring
-80 000

3
1
1
6

83 000
83 000
0
331 000

254 000
85 000
424 000
848 000

171 000
2 000
424 000
517 000

Informasjonsteknologi, ingeniørfag og
økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Til sammen gir det en uttelling på kr 848 000.

5.3.5 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 2022:
- EU-midler
- NFR/RFF/PKU-midler
- Øvrige eksterne inntekter

kr 750 pr kr 1 000
kr 300 pr kr 1 000
kr 110 pr kr 1 000

Satsen for øvrige eksterne inntekter ble redusert fra kr 140 til kr 110 per kr 1 000 i styresak
50/21. For 2022 er det gjennomsnitt av regnskapstall for 2019 og 2020 som legges til grunn.
Grunnlaget og beløp for 2022 er vist i nedenstående tabell.
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Tabell 27. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2022
Fakultet/enhet

EU-midler

NFR/RFF/PKU

Øvrige innt.

Beløp 2022

Tildelt 2021

689 638

3 302 036

10 136 868

2 623 000

2 591 000

2 132 204

2 356 322

2 829 718

2 618 000

2 585 000

Lærerutdanninger og
språk

274 287

239 632

36 000 679

4 238 000

4 293 000

Akademi for scenekunst

151 230

142 061

136 682

171 000

1 064 000

3 247 359

6 040 051

49 103 948

9 650 000

10 533 000

Helse, velferd og
organisasjon
Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi

Totalt

Fordelt beløp er redusert i 2022 sammenlignet med 2021. Gjennomsnittlige EU-midler for
2019 og 2020 har økt med ca. kr 400 000, NFR/REFF/PKU har gått ned med ca. kr 2,9 mill.,
mens øvrige inntekter har økt med ca. kr 8,3 mill. Samlet sett reduseres tildelingen med kr
883 000. Dette har sammenheng med samlet effekt av utviklingen innen de ulike
inntektskategoriene og redusert sats for øvrige inntekter fra 2022.

5.3.6 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 det enkelte fakultet/Akademiet er offisielle og
kvalitetssikrede publiseringspoeng hentet fra DBH. Det er gjennomsnittet av produksjonen
for to år som legges til grunn, dvs. for 2019 og 2020. Satsen ble i styresak 50/21 nedjustert
fra kr 131 000 i 2021 til kr 127 000 per poeng.
Tabell 28. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2022
Fakultet/enhet
Helse,
velferd og organisasjon
Avdeling
Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi
Lærerutdanninger og språk
Akademi for scenekunst
Totalt

Poeng 2019 Poeng 2020
83,3
77,5
97,3
81,6
2,0
254,2

102,6
96,2
0,0
276,3

Gj.snitt
80,4

Beløp 2022
10 211 000

Beløp 2021
7 052 000

95,0 12 062 000
88,9 11 291 000
1,0
127 000
265,3 33 691 0000

11 368 000
10 234 000
197 000
28 851 000

Fordelt beløp er økt med kr 4 840 000 som følge av at gjennomsnittlige vitenskapelige
publiseringspoeng har økt med over 20 % fra 2018/2019 til 2019/2020. Veksten i beløp er
noe dempet som følge av redusert sats per vitenskapelig poeng for 2022.
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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. Det er også lagt på indeksregulering med 2,6 %.
Tabell 29. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid
Akademi for scenekunst

2018
1 698 000

2019
1 819 000

2020
1 696 000

2021
1 746 000

Tildelt 2022
1 785 000

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:
Kategori
F1
F2
F3

Poeng
1
5
10

Hvert poeng er gitt en sats på kr 1 600.
Beregning av uttelling for 2022 tar utgangspunkt i produksjonen i 2020.
Tabell 30. Beregning av uttelling for formidling 2022
Fakultet/enhet
Helse, velferd og organisasjon

Poeng 2020
1 347,2

Beløp 2022
2 156 000

Beløp 2021
3 605 000

834,7
3 274,1
5 456,0

1 336 000
5 239 000
8 731 000

2 083 000
5 705 000
11 393 000

Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi
Lærerutdanninger og språk
SUM

Antall poeng har gått ned fra 6 720 poeng i 2019 til 5 456 i 2020. Dette medfører sammen
med en reduksjon i sats per poeng fra kr 1 700 i 2021 til kr 1 600 i 2022 (jf. styresak 50/21) at
det er en reduksjon i fordelt beløp for denne komponenten med kr 2 662 000.

5.3.7 Fordeling av resterende beløp
Når øvrige komponenter er beregnet, gjenstår en restpott på -kr 6 000 i FoU-modulen for å få
fordelt tilgjengelig beløp i FoU-modulen på kr 79 466 000. Disse midlene fordeles ut fra
uttellingen i øvrige resultatbaserte komponenter i FoU-modulen.
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Tabell 31. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul 2022
Disputaser

Eksterne
midler

Publ./
formidling

Sum

Andel

Beløp 2022

85 000

2 623 000

12 367 000

15 075 000

27,6

-2 000

Informasjonsteknologi,
ingeniørfag og økonomi

254 000

2 618 000

13 398 000

16 270 000

29,7

-1 000

Lærerutdanninger og
språk
Akademi for scenekunst
SUM

85 000
424 000
848 000

4 238 000
171 000
9 650 000

16 530 000
1 912 000
44 207 000

20 853 000
2 507 000
54 705 000

38,1
4,6
100,0

-3 000
0
-6 000

Fakultet/enhet
Helse, velferd og
organisasjon

5.4 Infrastruktur og støttefunksjoner
I denne modulen er det disponibelt kr 217 381 000. Beløpet i 2021 var kr 212 732 000.
Modulen omfatter midler til følgende tjenester:
- Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (Regnskap, Lønn og reiser samt
Virksomhetsstyring)
- Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek (Biblioteket og Forskningsadministrasjon)
- Avdeling for studieadministrasjon (Studieutredning og kvalitetsutvikling, Eksamen, FS
- Felles studentsystem, Internasjonalisering og opptak samt Studenttjenester)
- Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling (HR samt Prosjekt- og
prosessforbedring – Pedagogisk utvikling og læring er ikke inkludert da dette
finansieres gjennom Utdanningsmodulen)
- Avdeling for IKT (Grunntjenester, Brukernære tjenester, Arkiv- og
dokumentasjonsforvaltning samt Marked og kommunikasjon)
- Avdeling for campustjenester (Eiendomstjenester, Renholdstjenester og
Servicetjenester)
- Institusjonell ledelse
- Arbeidsmiljøutvalget
Fordelingen av budsjettramme mellom enhetene i modulen var i 2021 som vist i tabellen
nedenfor.
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Tabell 32. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2021
Tjeneste
Utvalg
Brukernære tjenester, grunntjenester og leder IKT
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning
Marked og kommunikasjon
Avdeling for IKT
Eiendomstjenester (ekskl. husleie)
Renholdstjenester
Servicetjenester og leder
Campustjenester
Forskningsadministrasjon og leder
Bibliotek
Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek
HR
Pedagogisk utvikling og læring
Prosjekt og prosessforbedring samt leder
Studenttjenester
Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling
Studieutredning og kvalitetsutvikling samt leder
FS
Internasjonalisering og opptak
Eksamen
Studenttjenester
Avdeling for studieadministrasjon
Regnskap
Lønn og reiser
Virksomhetsstyring og leder
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring

Beløp 2021
0
41 900 000
2 225 000
8 200 000
52 325 000
27 632 000
14 050 000
15 225 000
56 907 000
4 500 000
20 700 000
25 200 000
12 150 000
3 300 000
-11
15 450 000
7 250 000
1 500 000
6 950 000
10 075 000
11 900 00012
37 675 000
6 500 000
2 200 000
6 125 000
14 825 000

Rektorat og direktør – fra 2022 Institusjonell ledelse
SUM

10 350 000
212 732 000

%-andel

24,60

26,75

11,85

10

7,26

17,71

6,97
4,87
100,00

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av rektor etter en intern
budsjettprosess i administrasjonen. Midler til utvalg vurderes med utgangspunkt i aktivitet og
eventuelle ubrukte midler. I 2021 ble det ikke tildelt nye midler til Arbeidsmiljøutvalget på
grunn av udisponerte midler fra tidligere år. For 2022 har de søkt om midler til kurs i
konflikthåndtering kr 36 000, kurs i arbeidsmiljøutvalgets rolle kr 12 000 og i tillegg til en
ramme til diverse aktiviteter inkludert mulige kostnader til HMS-utvalgene anslått til kr
32 000, det vil si til sammen kr 80 000. Det anslås å gjenstå ca. kr 50 000 ved årsslutt slik at
det er behov for kr 30 000 i ny tildeling.

10

Tildeles midler via Utdanningsmodulen

11

Flyttet til Avdeling for studieadministrasjon i løpet av våren 2021. Tildelt beløp er inkludert der.

Flyttet fra Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling i løpet av våren 2021. Tildelt beløp er
inkludert i tildelt beløp for Avdeling for studieadministrasjon.
12
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5.5 Strategiske midler
Av høgskolens bevilgning er kr 26 270 000 avsatt til strategimodulen. I 2021 var tildelingen kr
25 864 000. Dette utgjør en økning på 1,57 %. Anvendelsen av midlene er omtalt i sak om
Aktivitetsplan 2022, og omtales derfor ikke nærmere her.

6. SAMMENSTILLING
Rammene til de enkelte enhetene fremgår av vedlegg 1.
Merk at det i forslag til statsbudsjett for 2022 er trukket ut kr 16 163 000 som følge av
forventet innsparing knyttet til endring av metodikk for beregning av pensjon. Det innebærer
også at denne reduksjonen fordeles videre ved beregning av tilgjengelige midler i de ulike
modulene og til fordeling til fakultetene og Akademi for scenekunst.
Akademi for scenekunst har en betydelig reduksjon i tildelt ramme sammenlignet med 2021.
Dette har i stor grad sammenheng med opptaksfrekvens for studenter som påvirker når
resultat i resultatkomponentene innen utdanningsmodulen gir seg utslag i budsjettildeling. I
sak om oppstartskapital og regler for kapitaloppbygging er dette forholdet behandlet for
2022.
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VEDLEGG 1. ANSLÅTT RAMME 2022 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER
Modul

Komponent

Styret

Totalt

1. Strategi

Strategiske midler

26 270 000

26 270 000

SUM

26 270 000

26 270 000

2. Utdanning

HVO

Øremerking

IIØ

4 141 000

LUSP

8 123 000

AKA

1 158 000

Utvalg
Utveksling

22 250 000

10 000

10 000

373 000

774 000

147 000

17 000

1 311 000

55 575 000

45 132 000

59 566 000

3 226 000

163 499 000

Kandidater

13 007 000

8 941 000

12 823 000

1 014 000

35 785 000

Studenttall

26 672 000

23 039 000

26 510 000

1 318 000

77 539 000

6 497 000
102 124 000

8 379 000
90 406 000

15 732 000
122 901 000

2 622 000
9 355 000

7 235 000

4 348 000

4 891 000

1 087 000

85 000

254 000

85 000

424 000

Øremerking
Rek.stipendiater
Utvalg
Disputaser

4. Infrastruktur

8 828 000

Studiepoengprod.

Studieportefølje
SUM
3. FoU

Andre

8 838 000

0

33 230 000
333 624 000

1 800 000

1 800 000

5 118 000

22 679 000

290 000

290 000
848 000

Eksterne midler

2 623 000

2 618 000

4 238 000

171 000

9 650 000

Publisering/form.

12 367 000

13 398 000

16 530 000

1 912 000

44 207 000

Rest

-2 000

-1 000

-3 000

SUM

22 308 000

20 617 000

25 741 000

-6 000
3 594 000

Adm og fellestj.
Utvalg
SUM
Husleie
TOTAL BEVILGN:
Tildelt 2021 – 100
% ny organisering
Endring i %

7 208 000

79 468 000

217 351 000

217 351 000

30 000

30 000

217 381 000

217 381 000

124 500 000

124 500 000

124 432 000

111 023 000

148 642 000

12 949 000

357 927 000

26 270 000

781 243 00013

117 769 000

110 017 000

148 688 000

14 690 000

348 338 000

25 864 000

765 366 00014

5,7

0,9

-0,0

-11,9

2,8

1,6

2,1

Total beregnet tildeling for 2022 er kr 781 241 000. Det er her fordelt kr 2 000 høyere som følge av avrundinger underveis i budsjettfordelingsmodellen.
Avviket knytter seg til modul for FoU.
14 Total beregnet tildeling for 2021 var i styresak i desember 2020 kr 765 371 000. Avviket på kr 5 000 skyldes avrundinger underveis i
budsjettfordelingsmodellen.
13

