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D-sak 04/2020 Handlingsplan for å redusere midlertidighet ved HF prosessplan

1. Hensikt med saken
NTNU-styret har satt måltall for midlertidighet per 01.10.2021. Det er satt måltall for
samtlige fakultet. Måltallet for HF per 01.10.2021 er 12 %. I 2019 var midlertidigheten ved
HF 13,80 %. For å nå det nye måltallet foreslås det en handlingsplan som involverer
instituttene i arbeidet. Handlingsplanen beskriver fremgangsmåte og hvilke hovedspørsmål
som bør diskuteres i prosessen. Utfallet av denne prosessen skal munne ut i et ferdig
utkast til tiltaksplan. Hensikten med saken nå er å drøfte momentene i handlingsplanen
som foreslås.

2. Bakgrunn
Midlertidighet ved HF ble behandlet av fakultetsstyret 15.06.2020 i O-sak 13/2020. Det
vises til notat av 02.06.2020 (foreløpig utkast for arbeid med tiltaksplan) og styrets
behandling. I protokollen fra styremøte 15.06.2020 heter det:
Oppfølging av diskusjonen:
Fakultetsstyret hadde ingen innvendinger til skissen til arbeid med tiltaksplanen som ble
lagt fram. Det ble vist til at SINTEF har klart å redusere midlertidigheten kraftig og at det
kan være lurt å se utenfor NTNU for inspirasjon til tiltak. Fakultetsstyret ga klare signaler
om at dette arbeidet er viktig og ser fram til å få seg forelagt et ferdig utkast til tiltaksplan
som er grundig behandlet i organisasjonen.
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Forslag til handlingsplan ble presentert for LOSAM 19.11.2020 (sak LOS 42/2020). LOSAM
fattet følgende vedtak:
LOSAM sluttet seg til forslaget til prosessplan for det videre arbeid med å utvikle en
handlingsplan for redusert midlertidighet ved HF. LOSAM la samtidig vekt på at fakultetet i
prosjektet tydelig må kommunisere at hovedfokus ikke er midlertidighetsprosenten ved det
enkelte institutt, men tiltak for å nå det oppsatte måltallet ved HF samlet.

3. Hva prosessen bør inneholde
Det er viktig at instituttene blir involvert og utfordret i dette arbeidet, slik at det kan
utarbeides en felles tiltaksplan for å redusere midlertidigheten ved HF. Oppgaven med å
redusere midlertidigheten ved fakultetet er et felles ansvar og ikke noe som instituttene
hver for seg skal ha ansvar for. Det foreslås at følgende hovedspørsmål drøftes med
instituttene:
•

I hvilke stillingsgrupper er midlertidigheten høyest?

•

Hva anses som nødvendig (god) midlertidighet og hva anses som uønsket
midlertidighet?

•

Hva er de viktigste årsakene til midlertidige ansettelser ved instituttet?

•

Hvordan kan hvert enkelt institutt bidra til å redusere midlertidigheten? Hvilke
spesifikke tiltak kan bidra til å nå måltallet på 12 %?

I tillegg til dette kan andre forhold være relevante å drøfte med instituttene. Enkelte
punkter kan være aktuelle for samtlige institutt, mens andre punkter kan være mest
aktuelle for noen av instituttene. Eksempler på andre forhold kan være:
•

Hvilken praksis har instituttene når det gjelder undervisningsplanlegging og hvilke
utfordringer knytter seg til dette?

•

Hvordan har utviklingen av midlertidigheten vært på instituttene de siste årene?

•

Hvilke konsekvenser kan kravet om redusert midlertidighet medføre for instituttene?

•

Er midlertidighet en konsekvens av organisatoriske forhold ved instituttet?
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4. Hvordan prosessen bør legges opp
Ansvaret for gjennomføring av prosessen bør ligge på fakultetsnivå. Det foreslås at det
avholdes instituttvise arbeidsmøter med representanter fra instituttene, HR-seksjonen,
eventuelt andre seksjoner.
For øvrig er det naturlig at LOSAM, instituttledermøtet eventuelt mellomlederforum
involveres underveis i prosessen.
Det foreslås oppstart i januar 2021 og at ferdig utkast til tiltaksplan kan presenteres i
mars/april 2021.
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D-sak 05/2020 Strategimidler
Vedlegg:
• Notat om forskningsmidler
• Notat om utdanningsmidler
1. Hensikten med saken
I tråd med O-sak 18/2020, er bruken av fakultetets strategimidler evaluert. Resultatet
legges fram for drøfting i fakultetsstyret. Fakultetsstyrets føringer vil bli hensyntatt i
framtidige beslutninger om bruken av strategimidler.
2. Bakgrunn
Det humanistiske fakultet har alltid hatt en økonomimodell der store deler av
strategimidlene har blitt tildelt fra fakultetsnivået, gjennom de såkalte
virkemiddelapparatene for forskning og utdanning. I forbindelse med overgangen til ny
viderefordelingsmodell, var det naturlig å vurdere om det fremdeles skulle tildeles
strategimidler fra fakultetet, og i så fall innenfor hvilke virkemidler. Det var derfor
nødvendig med en evaluering av bruken de senere årene. De to nevnte
virkemiddelapparatene har vært relativt ulike. I tillegg ble virkemiddelapparatet på
utdanningsområdet vedtatt først i 2016, mens det har vært tilgjengelige forskningsmidler
med strategiske føringer for tildelingene i flere tiår. På grunn av dette har blitt evaluerte
hver for seg, jamfør de to vedlagte notatene.
Instituttene har vært involvert i evalueringsprosessene. De har blant annet signalisert at
det at vi har hatt strategimidler på utdanningsområdet har bidratt til større engasjement og
interesse for å gjøre utdanning på nye måter, og at lista over prosjekter i vedlegg 1 viser
en positiv utvikling. For å fortsette denne utviklingen i riktig retning, står vi foran noen
veivalg, jamfør drøftingsmomentene nedenfor.
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Evalueringen har også vært drøftet i LOSAM (LOS 43/2020), der følgende vedtak ble
fattet:
LOSAM signaliserte at saksframleggene ikke ga grunnlag for klare synspunkter på
spørsmålene som ble lagt fram, særlig fordi effektene av strategimidlene innen forskning
ikke så lett lar seg måle. LOSAM understreket samtidig at det av hensyn til forutsigbarhet
og mulighet til å utvikle prosjekter, grupper samt den enkeltes kompetanse, er viktig med
stabilitet når det gjelder omfanget på strategimidlene og virkemidlene. LOSAM anbefaler
videre drøfting av virkemidler og arbeidsdeling mellom fakultets- og instituttnivået på dette
området.
LOSAM sine innspill er også hensyntatt i enkelte av drøftingsmomentene nedenfor.
3. Drøftingsmoment
a. Omfanget av strategiske midler på fakultet- og instituttnivå
b. Balansen mellom stabilitet over tid for å gi forutsigbarhet og mulighet til å se langsiktige
effekter på den ene siden og fleksibilitet som gir mulighet for å tildele større summer til
enkelte typer tiltak på den andre siden
c. Dersom de nåværende virkemiddelapparatene skal revideres, hva bør vi videreføre, hva
bør vi ta ut og hva bør tas inn?
d. Når det gjelder strategimidler på utdanning, ønsker dekanen å få innspill fra
fakultetsstyret på våre forslag til forbedringspunkter ved senere utlysninger:
i. Tydeligere formulering av hensikt og formål med strategiske prosjekter
fra fakultetets side
ii. Dersom utlysninger skal evalueres i ettertid, bør det være klart ved
tidspunktet for utlysningen, slik at kriterier for tildeling av
prosjekter og evalueringspunkter kan sees i sammenheng med
hverandre
iii. Noe mer krav til oppfølging av prosjektene underveis fra den som blir
tildelt et prosjekt
iv. For å unngå mer rapportering, koble oppfølging og evaluering av
prosjekter til den årlige kvalitetsmeldingen for utdanning som instituttene
sender inn til fakultetet
v. Ha oppmerksomhet på studieprogram som enhet ved tildeling av
prosjekter fremfor mindre prosjekter, all den tid strategiske midler er
et knapphetsgode
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Evaluering av strategiske prosjekter på
utdanningsområdet ved HF 2014–2017
Innledning
De siste årene har flere ulike prosjekter ved HF fått økonomisk støtte i form av strategiske
tildelinger, både fra fakultetet – for eksempel gjennom virkemiddelapparatet1 – og gjennom
satsingen NTNU Toppundervisning2.
I september 2019 ba vi om tilbakemelding fra instituttene på hvordan det gikk med utvalgte
prosjekter. Vi ønsket å få følgende spørsmål belyst i egenevalueringene fra instituttene:
•
•
•
•
•

I hvilken grad ble prosjektene gjennomført slik de var planlagt i prosjektsøknaden?
Er prosjektene videreført uten ekstra midler?
Er det spesielle vellykkede eller mindre vellykkede effekter instituttene vil trekke fram?
Kan instituttene med utgangspunkt i relevant statistikk vise til konkrete endringer som kan
knyttes til prosjektene – for eksempel bedre gjennomstrømming eller økt karaktersnitt?
Vil instituttene trekke fram erfaringer som de mener kan være spesielt nyttige for andre
program/institutt?

Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over prosjektene og trekker fram noen av erfaringene
instituttene har gjort seg.
Bakgrunnen for utlysningene og kriteriene for tildeling har variert ut fra hvem som har lyst ut (NTNU
sentralt eller fakultetet). Når det gjelder prosjektene som fakultetet har lyst ut til instituttene, har et
viktig bakteppe vært et ønske om å legge til rette for mer utprøving av lærings- og vurderingsformer
på ulike nivå i studiene, mer studentaktiv læring og dessuten en ambisjon om å øke
gjennomføringsgraden i studiene. Fakultetets strategiske potter og handlingsrom har dessuten også
variert i perioden 2014–2017. Siden det her er snakk om prosjekter av ulik karakter og størrelse, er
det vanskelig å trekke overordnede konklusjoner. Det er ikke alle prosjekter det er relevant å koble
til alle spørsmålene over, og i mange tilfeller er det vanskelig å konkludere sikkert om hvilke effekter
prosjektene har hatt.

1

«Virkemidler for å fremme kvalitet i utdanningen ved Det humanistiske fakultet» ble vedtatt av fakultetsstyret
i januar 2016 for å styrke utdanningsledelsen på fakultets- og instituttnivå. I tråd med fakultetets strategi og
hovedprioriteringer ble følgende områder prioritert for tildeling: oppfølging av studenter, arbeidslivsrelevans
og samfunnsoppdrag, nye læringsformer, læringsarenaer og vurderingsformer, internasjonalisering, samarbeid
på tvers av fag, studieprogram, institutt, fakultet og utdanningsinstitusjoner, profilering av studietilbudene.
2

Formålet med tildeling av utviklingsmidler gjennom NTNU Toppundervisning er å utvikle innovative lærings-,
undervisnings- og vurderingsformer. Mer informasjon på https://www.ntnu.no/toppundervisning.
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Midler fra NTNU Toppundervisning
1. Prosjekt innovativ lektorutdanning (PROSJEKTIL) (IFR, IHS, IKM, ISL) 3
Et av hovedmålene med PROSJEKTIL var å prøve ut nye undervisningsmetoder som skulle bidra til et
kompetanseløft for ansatte innen innovative læringsmetoder. Prosjektet tok for seg utvalgte
disiplinemner i 5. semester av lektorutdanningen, siden dette er et semester som er spesielt
komplisert på grunn av kombinasjonen av disiplinfag, praksis og didaktikk.
RVI1010 Religionsteori (IFR) gikk fra å ha mange dobbeltforelesninger med avsluttende
skoleeksamen til i 2015 å bli konsentrert til fire dobbeltforelesninger og gruppearbeid i fire
«landsbyer». Tilbakemeldinger fra studenter førte til at man økte antall forelesninger til i 2016 og
strømlinjeformet landsbyene. Dette medførte en økning i gjennomføring og kvalitet på
eksamensresultat. Fra 2017 ble Blackboard brukt til videooverføring av forelesninger. Det ble
besluttet å fjerne obligatoriske aktiviteter fra forelesningene og i stedet knytte dem til landsbyene,
siden ferdighetstreningen foregikk der. Tilbakemeldinger fra studenter er positive.\
MV2011 Medienes estetikk (IKM) ble etablert som PROSJEKTIL-emne. Prosjektet ble gjennomført
som planlagt. Emnet undervises i videoforelesninger. Studentene opplever dette som positivt, men
rapporterer også om at emnet bortprioriteres noe i forhold til andre emner med forelesninger med
oppmøte. Det krever ressurser å oppdatere nettforelesninger, og dette kan bli et hinder når
pilotfasen er over.
ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk (ISL) har fått gode tilbakemeldinger når det kommer
til fleksibilitet og fungerer dermed godt etter hensikten. Det er likevel utfordringer knyttet til
gjennomføring med tanke på for eksempel eksamensperiode og timeplanlegging. En del studenter
fra andre program der emnet inngår, har også uttrykt ønske om et mer tradisjonelt organisert emne
med flere forelesninger.
TYSK2301 Språkferdighet 3 (ISL) har gått over til mappevurdering, noe som både studenter og
faglærer rapporterer at gjør emnet mer meningsfylt og dessuten bidrar til å opprettholde
læringstrykket gjennom semesteret. Emnet er også fleksibelt nok for femteårsstudenter.
SPA1201 Spansk språkferdighet 1 (ISL) ble vurdert som vellykket i 2015 og mindre vellykket i 2016.
Ting tydet på at færre møtte opp til forelesninger på grunn av tilgjengelige opptak. Obligatoriske
kollokviegrupper og gruppelegg har vært vellykket og er videreført i nytt emne.
NORD2600 Norsk som literacy-fag (ISL) har vært vellykket med tanke på tidlig eksamen, da
studentene har blitt tvunget til å lese pensum før praksis og egen tekstproduksjon (bloggoppgave og
semesteroppgave). Dette opprettholder læringstrykket gjennom semesteret og frafallet er lavt.
Generelt rapporterer studentene at de er fornøyde med emnet, men at emnet også oppleves som
arbeidskrevende.
I alle emnene er det tatt hensyn til at deler av studentgruppen er lektorstudenter. ISL rapporterer at
det er vanskelig å si noe om frafall, men at emneansvarlige opplever lite frafall blant dem som faktisk
deltar. Karaktersnittet ser ikke ut til å skille seg fra andre emner på 2000-nivå.
Blant endringer som er gjort underveis, nevnes det at det i spansk er gjort strukturendringer som
fører til at lektorstudentene i dag tar emnet SPA2501. I tysk er vurderingsformen endret, og i fransk
er innholdet og pensum noe endret. I tillegg skulle TYSK2301 opprinnelig undervises gjennom Adobe

3

Se mer her https://prosjektil.wordpress.com/ og en studie av prosjektet her.
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Connect, men dette ble ikke gjennomført til fordel for undervisning på campus som la til rette for
lektorstudentene.
Det rapporteres videre at noen av emnene er mer ressurskrevende enn ordinære emner, noe som
har ført til at disiplinfagene har opplevd å få lav prioritering med tanke på timeplanlegging.

2. Litteraturlaboratorium for lektorer (ISL)
Prosjektet innebar utprøving av nye aktiviserende og profesjonsrelevante læringsformer for
lektorstudentene i basisemnet NORD1104 Teori, sjanger og retorikk (nå Teori, sjanger og analyse).
Prosjektet ble gjennomført i henhold til søknaden, men ikke videreført etter prosjektperioden.
Hovedutfordringen er ressurssituasjonen, i og med at prosjektet krevde at en vitenskapelig ansatt
bidro i gruppeundervisningen.
Undervisningsformen bidro til muntlig tryggere og aktive studenter. Undervisningen la også til rette
for mer trening i selvstendig lesing samt utprøving av profesjonsrelevante læringsaktiviteter.
Selv om arbeidsformene i liten grad ble overført til NORD1104, er de til en viss grad integrert i
lektoremnet NORD2600. Erfaringene fra prosjektet har dermed kommet til nytte for samme
målgruppe, bare senere i løpet.

3. NTNUs arkeologistudium og kalibreringsbehov mot virkeligheten utenfor (IHS)
Målsettingen med prosjektet var å utvikle et mer «hands on» undervisningsopplegg med fokus på å
utvikle kunnskap og ferdigheter som etterspørres i arkeologifagets samfunnsoppdrag.
I motsetning til før får studentene nå en grundig innføring i arkeologi gjennom ARK1001 Introduksjon
til arkeologi allerede første semester og avslutter også graden med arkeologiemner. Dette styrker
overgangen til master i større grad enn tidligere, hvor studentene ikke hadde arkeologi i siste
semester.
De første studenten med ny studieplan ble tatt opp i 2015, og frafalls- og
gjennomstrømmingsstatistikk viser en positiv utvikling etter endringen:

Frafall etter fire semester (prosent av startkull)
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Som grafene viser, har frafallet gått ned, mens fullføringsprosenten har gått opp for 2015- og 2016kullene. Her vil vi imidlertid ha behov for å se utvikling over noe lengre tid før vi kan gi entydige svar.

4. Nettverkslæring i historiske studier (IHS)
Prosjektet «Nettverkslæring i historiske studier» fikk støtte gjennom NTNUs utlysning av innovative
midler i 2015, og inngikk dermed i NTNU Toppundervisnings portefølje av utviklingsprosjekter 2015–
2016. Prosjektet gikk blant annet ut på å endre undervisningen i emnet EXFAC00154 ved å utvikle
opplegg som for eksempel forutsetter mer aktiv deltakelse fra studentene mellom forelesningene.
Emnet EXFAC0015 vokste fra å ha 25 studenter fra ett studieprogram til over 200 studenter fra fem
studieprogram. Undervisningen bestod av forelesninger, egenstudier og en kort innlevering for å
kunne ta eksamen. Mye av studentenes læringsprosess var dermed uten involvering fra
emneansvarlig. I stedet for denne individuelle læringsprosessen fikk studentene jobbe sammen i
grupper og måtte hver uke levere en tekst på en selvlaget blogg og dessuten skrive logg. Målet var å
anvende sentrale begreper og modeller for å analysere historiebruk.
En miks av digitale samarbeidsplattformer og mer tidsbruk på studiene bidro til høyere grad av
gjennomføring og lavere strykprosent i EXFAC0015, som illustrert her:
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4

Gjennomføringsgrad
65,5 %
59,5 %
76,5 %
81,8 %
83,3 %
83,3 %

Strykprosent
19 %
27 %
14 %
9%
6%
2%

Se også https://exfac0015.wordpress.com/
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Den samme tilnærmingen til undervisningen er videreført også etter at midlene fra NTNU
Toppundervisning tok slutt. Instituttet opplever at emnet ikke trenger å være mer kostbart å
gjennomføre etter at selve omleggingen er gjort, men det krever opplæring av dyktige
læringsassistenter, og det krever igjen at det settes av ressurser. EXFAC-emnet er nå lagt ned som
følge av at fellesemneordningen ved NTNU er endret, men elementer fra emnet er trukket inn i
HIST2115 Røtter til vår sivilisasjon og HIST2535 Historiefagets teorier, metoder og praksiser i det
digitale samfunnet.

Prosjekter med tildelinger fra fakultetet /
virkemiddelapparatet for utdanning
5. Læringsstøtte fransk (FRANOR) (ISL)
FRANOR er et nettbasert ferdighetskurs i fransk muntlig og skriftlig som har som formål å skape et
solid språklig fundament for begynnerelever i fransk som universitetsfag.
5 av 16 kapitler i FRANOR-prosjektet er ferdigstilt, i henhold til prosjektplanen. I tillegg til at
nettstedet benyttes av franskstudenter på basisnivå, er det også inngått en avtale med fire
ungdomsskoler og videregående skoler hvor kapitlene blir testet av både elever og lærere.
Tilbakemeldingene fra skolene vil også brukes som utgangspunkt i utvikling av neste nivå samt i
produksjon av en lærerveiledning.
Gjennom et samarbeid med Universitetet i Caen har studenter laget videoer for FRANOR. ISL har
også planer om å samarbeide med CALST5 om å utvikle flere uttaleøvelser. ISL rapporterer at
arbeidet går sakte på grunn av mangel på midler og forskningstid. Prosjektet er også avhengig av
midler til lønnet teknisk arbeid.

6. Forkurs i spansk, fransk og tysk (ISL) og latin (IHS)
Forkurs i fremmedspråkene skulle opprinnelig vare i to uker. Per i dag er det kun fransk som har
forkurs med to ukers varighet, mens tysk og spansk har en uke. Forkursene er en del av den
ordinære undervisningen og gjennomføres nå på egne midler. Forkursene er ikke egne emner, og
det finnes dermed ikke tall på gjennomstrømming og karakterer. ISL rapporterer imidlertid at
studentene er fornøyde og at kursene bidrar til å bedre psykososialt miljø samt læringstrykk.
Fra 2017 tilbys det et ukelangt grunnleggende intensivkurs i latin for studenter som ikke har hatt
latin på videregående eller har hatt behov for oppfriskning. Målet har vært å øke læringstrykket og
gjøre studentgruppa mer homogen. I tillegg til undervisning er det laget videosnutter og oppgaver på
nett som oppsummerer det viktigste. Det er vanskelig å lese noen konkrete endringer på
gjennomføringsstatistikken, men forkurset får gode tilbakemeldinger fra studentene. Instituttet
rapporterer at kurset høsten 2020 i stedet ble lagt til oppstartuka, noe som resulterte i enda bedre
oppmøte enn foregående år.

5

Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor. Mer informasjon på
https://calst.hf.ntnu.no/Account/IL1?returnurl=%2FHome%2FLessons
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7. Utvikling av ulike nettressurser i studietilbud ved ISL
Svensk/dansk
Prosjektet gikk ut på å utvikle digitale undervisningsressurser for danskspråklig og svenskspråklig
litteratur for bruk i EVU-emner, men potensielt også anvendelig for emner med campusundervisning. Prosjektet ble ikke startet opp pga. bemanningssituasjon, men ISL uttrykker et ønske
om å gjenoppta prosjektet dersom det fortsatt er mulig å søke midler.

Multipurpose Online Resources for English (MORE)
MORE-prosjektet (Multipurpose Online Resources for English) gikk ut på å utvikle nettressurser – i
hovedsak interaktive tester – i engelsk, for å bidra til økt studentaktivitet og læringstrykk over tid
uten å kreve store undervisningsressurser etter utviklings- og implementeringsfasen.
Prosjektet er ikke avsluttet, men arbeidet ligger foran skjema. Etter tildelingen fra HF har ISL
videreført MORE-prosjektet.
Nettressursene er knyttet til fire emner som planlagt og utgjør både obligatoriske og ikkeobligatoriske aktiviteter. Den delen av prosjektet som er implementert i emnene får gode
tilbakemeldinger fra studenter og bidrar etter ISLs inntrykk til økt læring. Det planlegges å utvikle
lignende quizer i et femte emne dersom det finnes ressurser.
Språkferdighetsquizene er i all hovedsak ferdige og skal kvalitetssirkels og tilgjengeliggjøres for alle
emner i løpet av året.
ISL rapporterer at de er i gang med å se på hvilke nettressurser som kan brukes i EVU-emnene.
Utvikling av nettressurser for å øke læringstrykk uten å øke ressursbehov kan være et eksempel til
etterfølgelse for andre små og store emner.

Selvrettende nettøvinger i fransk, spansk og tysk språkferdighet og grammatikk
For tysk er det utviklet digitale tester, hvorav noen inngår i obligatorisk aktivitet. Testene brukes i
størst grad når de inngår som en del av ulike arbeidskrav og studentene melder at testene er nyttige.
De inngår nå som en del av læringsmaterialet til studentene uten ekstra ressurser. Selvrettende
nettøvinger i spansk ble ikke gjennomført på grunn av endringer i bemanningssituasjonen på
instituttet på instituttet. Nettøvingene i fransk inngår nå i FRANOR-prosjektet.

8. PIANOLAB (IMU)
Instituttet fikk støtte til etablering av en pianolab i forbindelse med ny studieplan for utøvende
musikk. Hensikten var å knytte laben til undervisning i fagene satslære/komposisjon og gehør.
Utstyret har så langt blitt utprøvd til undervisning over to semestre (studieåret 2019/20) i emnene
Gehør A (MUSP4153) og Gehør B (MUSP4162). Undervisningen foregår på IMUs musikkteknologirom
i Olavskvartalet med seks nyinnkjøpte el-pianoer/arbeidsstasjoner. Hvert piano er oppkobla til en
iMac med diverse musikkprogramvare. Over forelesers piano er montert kamera som viser lærerens
tastatur og håndstilling etc. I tillegg brukes programmet Classroom Maestro som kan visualisere
notebilder med skalaer, akkorder, progresjoner og akkompagnementsløsninger m.m. på stor skjerm.
6
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Målet med laben er å utvikle alternative læringsformer i emnene, og de som pr i dag underviser i
pianolaben arbeider kontinuerlig med utvikling av pedagogisk materiale der de viser praktiske
tilnærminger til et aktuelt repertoar med stor sjangerbredde.

9. Dokumentasjon av «jazzlinjepedagogikken» – kartlegging av alumner (IMU)
Innhenting av informasjon om karrieren til 22 tidligere studenter ved utøvende musikk – det første
kullet som fikk tilbud om emnet Entreprenørskap for musikere i 2013.
Prosjektet mottok også støtte fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøvelse ved NMH. Det
er blitt et grundig forskningsprosjekt gjennom samarbeid med Institutt for sosiologi og
statsvitenskap. 16 studenter som fem år tidligere hadde tatt emnet Entreprenørskap for musikere er
blitt intervjuet, og dette materialet har blitt analysert og bearbeidet til en rapport, som er i ferd med
å ferdigstilles i disse dager. Planen videre er å bruke rapporten til å skrive artikler. Rapporten blir klar
i løpet av høsten 2020.

10. Tiltak for å øke læringstrykket i de fire bacheloremnene som utgjør årsstudiet i STS (KULT)
Prosjektet søkte i utgangspunktet om en vitenskapelig assistent i 100 % i ett år for å utvikle et
læringslaboratorium med tre pedagogiske rom: Sandkassa, Blackboard og vanlig undervisningsrom.
Pga. bemanningsproblemer ble dette gjort om til en 50 % stilling over to år.
Prosjektet hadde hovedfokus på skriving. De jobbet med akademisk skriving med utgangspunkt i
konkrete studentoppgaver av både høy og lavere kvalitet, samt med speedskriving og evaluering av
tredjeparts tekst. Studentene fikk i forbindelse med hjemmeeksamen tilbud om eksamensseminar,
med brainstorming og diskusjoner.
I denne perioden ble karaktersnittet høynet, og det psykososiale miljøet blant studentene som
deltok i prosjektet ble styrket. Det var også en høy rekruttering til STS-masteren fra disse
studentene.
Instituttet mener at prosjektet var svært vellykket og de skal videreføres et år med egne midler, men
kun med timemidler til en læringsassistent. Utfordringen er å finne riktig person med både faglig
tyngde og pedagogiske evner.
Bruk av de tre «rommene» avvek noe fra planen. Sandkassa viste seg å fungere utmerket pga.
gruppebord og gruppeskjermer, mens prosjektet gikk bort i fra å utvikle et eget rom i Blackboard, da
de mente at det psykososiale aspektet var viktig for læringstrykket.

11. Tiltak knyttet til arbeidslivsrettet masterløp i STS – opprettelse av en base med
mottakerbedrifter og -institusjoner samt prosedyrer for hospitering
Instituttet fikk bevilget 2 x 10 % stillingsressurs fra HF og ansatte to med ph.d.-utdanning fra STS,
som skulle møte studentene i arbeidspraksis Dette har fungert bra både med tanke på
hospiteringsperioden og i arbeid med påfølgende masteroppgaver.
Instituttet har jobbet med å få i stand forpliktende og vellykkede prosedyrer, både faglige og
juridiske, som sikrer et funksjonelt rom for begge parter. I tillegg til Husbanken og Trondheim
kommune har instituttet også benyttet seg av HIP-nettverket. De eksterne partnerne melder at de er
7
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svært fornøyde med samarbeidet og ønsker å bidra inn i en videre satsning på tross av at hverken
institutt eller fakultetet har hatt midler til å opprettholde finansieringen av to 10%-stillinger.
Tidligere studenter er svært fornøyde med samarbeidet og nåværende studentkull viser interesse for
tilbudet.
KULT melder at uten støtte til to 10 %-stillinger er det urealistisk å kunne tilby STS-ALMA til alle
studentene. Planen er å videreføre ordningen med maks 6. plasser per kull, så lenge nåværende
samarbeidspartnere ønsker å delta uten kompensasjon og at de oppnår hensiktsmessige resultater
for studentene. Instituttet planlegger i tillegg å teste ut en ordning der 2-4 studenter i hvert kull selv
finner egne partnere for hospitering/praksis.
En arbeidslivrettet variant av masterprogrammer kan tenkes å kunne gjennomføres ved andre
institutter, men det problematiseres at det ved KULT er brukt 50 % mer tid enn beregnet. Instituttet
melder imidlertid at de er optimistiske og at utbroderte prosedyrer skal medføre at dette går mer på
skinner etter hvert.

Oppsummering/konklusjon
De ulike prosjektene varierer mye både med hensyn til egenart og omfang, og det er dermed
vanskelig å trekke uten noen hovedfunn på tvers av så ulike tildelinger med ulike forutsetninger. Det
gir også et litt uklart grunnlag å trekke konklusjoner ut fra. Vi ser for eksempel at prosjektene i
varierende grad er gjennomført slik de var planlagt i prosjektsøknaden.
Dekanen ønsker, som skrevet i hoveddokumentet, å få innspill fra fakultetsstyret på våre forslag til
forbedringspunkter ved senere utlysninger, og viser til drøftingsspørsmålene i hoveddokumentet.
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Forskingsmidlar – evaluering for styret
Innleiing
For å kunne skissere eit så fullstendig bilete som mogleg av bruken av strategiske midlar til forsking ved
Det humanistiske fakultetet, vil vi i det følgjande omtale følgjande ressursar:
1. Interne forskingsmidlar
2. Stipendiatstillingar frå strategi- og omstillingsmidlane frå rektor
3. Prosjektetableringsstønad frå Forskingsrådet via NTNU

1. Interne forskingsmidlar
Det har i mange år vore sett av strategiske midlar til forskingsaktivitet ved Det humanistiske fakultetet.
Tidleg i den inneverande leiarperioden vart informasjonen om utlysingane gjort tilgjengeleg på ei wikiside. Utlysingsfrekvensen vart i tillegg endra frå to til tre tildelingar per år. Wiki-sida, som det alltid blir
lenkja opp til i samband med publisering av eksakt frist og eventuelle tilleggsføringar for kvar utlysing,
inneheld eksplisitt informasjon om at fakultetsstrategien legg føringar for tildelingane. Den innleiande
teksten på wikisida er vist nedanfor.

Forskingsmidlane er delte inn i følgjande kategoriar:
1. Prosjekt
a. Prosjektutvikling
b. Faglege arrangement
1

D-sak 05/20: vedlegg 2
2. Reisemidlar
a. Reisemidlar for stipendiatar og postdoktorar
b. Reisemidlar for aktiv deltaking på internasjonale konferansar for vitskapleg tilsette
c. Arkiv-/feltarbeid
3. Publisering
a. Trykkestønad
b. Språkvask og omsetjing
c. Faglege arrangement
Kvar kategori vil først bli kommentert for seg, før ei avsluttande vurdering av heilskapen.

Prosjekt
Utlysingsteksten er laga med direkte referanse til dei strategiske måla:
Fakultetet har som mål å auke den eksternfinansierte verksemda. Det er høve til å søkje midlar til arbeid
med større forskingsprosjekt som munnar ut i søknad om ekstern finansiering. Følgjande søkarar vil bli
prioriterte:
•

Forskingsgrupper som tidlegare har fått god vurdering frå eksterne finansieringskjelder eller
vurderingskomitear.

•

Forskingsgrupper som har konkrete søknadsplanar i påfølgande år.

[...]
Det er høve til å søkje støtte til faglege arrangement som konferansar, seminar, workshop og liknande
som er eit ledd i arbeidet med søknad om eksterne midlar, jf. punktet om prosjektutvikling.
I periodar med god økonomi, har det vore gitt stønad av denne typen både til konkret søknadsutvikling,
til dømes i form av lønsmidlar til forskarar som har skrive søknaden, og til arrangement med
nettverksbygging og posisjonering som føremål. Omfanget er ikkje stort nok til at ein kan trekkje sikre
konklusjonar, men vi kjenner til at søknadar som har fått slik støtte i utviklingsfasen har vorte innvilga.
Det er derfor grunn til å tru at slik støtte kan vere viktig for å føre oss i retning av målbiletet for forsking i
strategien, der vi ser føre oss at dei fleste vitskapleg tilsette leiar eller deltek aktivt i eksternfinansierte
forskingsprosjekt1 ved utgangen av strategiperioden. Denne typen støtte liknar på mange måtar
prosjektetableringsstøtta til EU-søknadsutvikling (PES), og ein må derfor gå ut for at effekten av slik
støtte vil kunne vere nokon lunde den same for nasjonale midlar som effekten av PES har for EU-midlar.

Reisemidlar
Fakultetet støttar aktiv deltaking på fagleg relevante internasjonale konferansar, fagleg relevante
utanlandsopphald for stipendiatar og postdoktorar, samt reisemidlar for arkivarbeid eller feltarbeid.

1

Frå målbiletet om forsking i fakultetsstrategien for perioden 2018–2025 (s. 15).
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Det å støtte aktiv deltaking på internasjonale konferansar er meint å bidra til styrking av dei
internasjonale nettverka til forskarane våre, samtidig som det er eit viktig steg på vegen til internasjonal
publisering av høg kvalitet. Det følgjer derfor eit eksplisitt krav om publisering med tildeling av denne
typen støtte. Det er naturleg at det går noko tid frå presentasjon av eit arbeid på ein konferanse til det
same arbeidet er publisert. Det krev derfor samanstilling av data registrert på individnivå over tid om ein
skal kunne konkludere sikkert. Det er starta eit slikt arbeid, og dei foreløpige resultata syner at det ikkje
er tydeleg korrelasjon mellom tildeling og publikasjonspoeng. Det ser heller ikkje ut til at vi kan forklare
dette med at dei aktuelle forskarane har vorte involverte i internasjonale nettverk som samarbeider om
å søkje eksterne midlar. Databasen er i ferd med å bli omfattande nok til at han i større grad kan bli
nytta som grunnlag for vurderingar av søknadar for framtidige tildelingar.
Tildelingar av dei andre typane reisemidlar er vanskelegare å vurdere opp mot målbare resultat, men
reisemidlane til stipendiatar som skal ha lengre utanlandsopphald er både med på å gi fakultetet sterke
forskingsgrupper og enkeltforskarar med internasjonale nettverk2, i tillegg til at HF gjennom desse
tildelingane bidrar til at NTNU når målet om å øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved
et utenlandsk lærested3.
Støtta som har vorte tildelt til arkiv- eller feltarbeid kan delvis vere betydeleg, sidan det kan vere snakk
om relativt langvarige opphald på andre kontinent. Denne typen støtte ser primært ut til å vere aktuelt
for historikarar. Det kan derfor vere grunn til å vurdere om det skal oppretthaldast som eit
fakultetstiltak, eller om det bør vere opp til dei aktuelle institutta å lyse ut denne typen midlar.

Publiseringsstøtte
Utlysingsteksten av publiseringsstøtte har òg direkte referanse til dei strategiske måla:
Det humanistiske fakultetet har som mål å auke publiseringskvalitet og -omfang, spesielt gjennom å
fremje internasjonal publisering.
[Det blir derfor gitt støtte til] publisering av vitskaplege artiklar, vitskaplege monografiar og vitskaplege
antologiar. Fakultetet vil prioritere stønad til publikasjonar på anerkjente internasjonale forlag og
temanumre av anerkjente tidsskrift. Kriteria for tildeling av midlar er følgjande:
•

at det føreligg avtale med forlag

•

at publikasjonen vil gi publikasjonspoeng i Cristin-systemet

Sidan det er krav om avtalar for å få publiseringsstøtte, kan vi med stor grad av sikkerheit seie at desse
tildelingane fører oss nærare ein situasjon der [a]lle medarbeidarar i førstestilling publiserer artiklar og
bøker av høg kvalitet i fagleg relevante kanalar4.

2

Frå målbiletet om forsking i fakultetsstrategien for perioden 2018–2025 (s. 15).
Frå Kunnskap for en bedre verden. NTNU strategi 2018–2025 (innsatsområdet for internasjonalisering)
4
Frå målbiletet om forsking i fakultetsstrategien for perioden 2018–2025 (s. 15).
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Vurdering
Dei totale tildelingane frå 2016 fram til i dag, fordelt på kategoriar, er illustrerte nedanfor.

Som grafen viser, har det ikkje vore delt ut store summar med forskingsmidlar dei siste åra, noko som
gjer det vanskeleg å slå fast om det er ein direkte samanheng mellom tildelingane og resultata i den
etterfølgjande perioden. Det kan likevel vere interessant å sjå på nokre moglege samanhengar.
Som vist i gjennomgangen over, blir dei interne forskingsmidlane ved HF i all hovudsak nytta på tiltak
som er meint å skulle bidra til at [f]akultetet har sterke forskingsgrupper og enkeltforskarar med
internasjonale nettverk, og at [a]lle medarbeidarar i førstestilling publiserer artiklar og bøker av høg
kvalitet i fagleg relevante kanalar5. Bruken er derfor i langt større grad knytt til det strategiske
utviklingsmålet om å [u]tvikle fleire nasjonalt og internasjonalt framifrå forskingsmiljø enn til å [u]tvikle
landets beste miljø for handlingsretta humanistisk forsking. Det har i dei seinare åra vore lite omfang på
utlysingane, i tillegg til at effekten av dei aktuelle tiltaka er relativt langsiktig. Det er derfor vanskeleg gå
konkludere sikkert, men som vist figuren under6, peikar utviklinga av den bidrags- og
oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) i rett retning, noko som tydar på at stadig fleire av fagmiljøa våre
blir oppfatta som sterke i nasjonal samanheng.

5
6

Frå side 15 i fakultetsstrategien
Frå statistikk presentert av Forskingsrådet i dialogmøte med Det humanistiske fakultetet 30. oktober 2020
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Som vist i Virksomhetsrapport 2019, presentert for fakultetsstyret i O-sak 08/20, har EU-finansieringa til
fakultetet vore stabil dei siste åra, og alle institutt har noko EU-finansiering, sjølv om nivået varierer.
Dette peiker i retning av at vi òg har mange fagmiljø som når opp i den internasjonale konkurransen,
men vi har ikkje belegg for å påstå at dette har direkte samanheng med bruken av forskingsmidlar.

2. Stipendiatstillingar frå strategi- og omstillingsmidlane frå rektor
(SO-stillingar)
Fakultetet får ein del stipendiatstillingar kvart år, som del av strategi- og omstillingsmidlane frå rektor.
På HF blir ein del av desse nytta til strategiske satsingar, anten i samband med deltaking i NTNUs
tematiske satsingsområde, eller til andre satsingar som blir vurderte som viktige i arbeidet med å nå dei
strategiske utviklingsmåla til fakultetet. Resten av dei tildelte stipendiatstillingane blir inkluderte i det
som blir kalla open utlysing. I open ligg det at søkarar frå alle fagområda på fakultetet er inviterte til å
søkje, men strategi er framleis eit viktig element i vurderinga av kven som skal få dei utlyste stillingane. I
den førre utlysingsteksten vart dette synleggjort gjennom følgjande formulering:
[S]trategiske vurderinger [vil] være sentrale element i utvelgingsprosessen. Noen institutt kan ha egne
strategiske prioriteringer knyttet til utlysningen. Disse vil i så fall være tilgjengelig via
www.ntnu.no/hf/forskning/forskerutdanning
Ved å følgje lenkja, fekk søkarane følgjande informasjon:

5
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Institutta var på førehand gjort merksame på mogleiken til å leggje inn eigne føringar for søkarar innafor
deira fagområde.
Illustrasjonen under syner kor mange SO-stillingar HF har fått tildelt dei siste åra, samanstilt med kor
mange stillingar som har vore inkluderte i open utlysing.

SO-stillingane blir tildelte med utgangspunkt i resultat i dei føregåande åra. Når HF i ein periode har hatt
låg ph.d.-produksjon, vil det resultere i færre SO-stillingar. Det vil derfor framleis bli tildelt relativt få SOstillingar i perioden framover. Når økonomien til HF i tillegg er slik at det vil vere vanskeleg å finansiere
ekstra stipendiatstillingar på eiga ramme, er det ekstra viktig å auke omfanget av rekrutteringsstillingar
ved å auke BOA. Vi ser at det finst ulike forskingskulturar, og at det for mange humanistiske fagmiljø er
framandt at det å skulle bidra til å skaffe stipendiatstillingar gjennom å skaffe ekstern
prosjektfinansiering, er ein del av jobben ein er forventa å skulle gjere i forskingsdelen av stillinga si. På
same måte har det i liten grad vore større tilgang på forskingsmidlar knytt til særskilde strategiske
område enn for individuelle prosjekt utan direkte kopling til institutt- eller fakultetsstrategi.
I dialogmøtet mellom fakultetet og Forskingsrådet hausten 2020, presenterte Forskingsrådet følgjande
statistikk:
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Det kjem ikkje fram av illustrasjonen at tildelingane til HF NTNU skil seg frå tildelingane til dei
humanistiske fakulteta ved dei andre breddeuniversiteta, men på same måte som i tidlegare
dialogmøte, hevdar Forskingsrådet at HF NTNU får utbetalingar frå fleire ulike program enn dei andre
humaniorafakulteta. Dette kan vere eit teikn på at dei delane av fagmiljøa våre som i størst grad skaffar
eksternfinansierte prosjekt jobbar med utfordringsdriven humaniora. Dette, saman med den aukande
graden av strategisk bruk av SO-stillingar, gjer at ein stor del av dei doktorgradane som er produserte
ved HF er innafor utfordringsdriven humaniora. Samla sett er det dermed grunn til å påstå at SOstillingar i stor grad er brukte i tråd med strategien, med hovudvekt på utfordringsdriven humaniora,
medan forskingsmidlane er strategisk innretta, utan at det er like sikkert at dei treff like målretta. Det er
grunn til å tru at dei likevel er med på å føre fakultetet nærare målbiletet for strategiperioden på enkelte
område.

3. Prosjektetableringsstøtte (PES)
Vitskapleg tilsette ved NTNU som har bestemt seg for å sende søknad til ei konkret utlysing frå rammeeller randsoneprogramma til EU kan søkje om prosjektetableringsstøtte. Dette er ei ordning som blir
administrert av sentraladministrasjonen. Forskingsseksjonen på HF orienterer og administrerer
søknadsprosessen for aktuelle søkarar i fagmiljøa våre. I løpet av perioden frå 2017 til 2020, har
forskarar frå alle institutta våre søkt og fått tildelt over 600 000 kroner i PES i samband med utvikling av
søknadar. Av dei 14 søknadane vi kjenner til at har fått støtte, er 4 innvilga. 7 søknadar har fått avslag,
men fleire med god evaluering. 1 av søknadane (ERC) vart ikkje sendt, medan det ikkje er fatta avgjerd
om dei øvrige enno. Sjøv om det er umogleg å seie om utfallet ville ha vorte annleis utan PES, veit vi frå
tilbakemeldingane vi har fått at prosjektleiarane har sett på dette som avgjerande for søknadsutviklinga.
Når suksessraten for PES-mottakarane i tillegg ligg på nesten 30%, er det grunn til å sjå på dette som eit
viktig og godt verkemiddel. For å kunne få mest mogleg ut av dette verkemiddelet, bør derfor
forskingsadministrasjonen i enno større grad enn i dag informere om ordninga, sidan det truleg òg kan
senke terskelen for å starte ein søknadsprosess i EU-systemet.
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RAMMEPLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV DE
TEKNISK-ADMINISTRATIVE TJENESTENE VED HF 2020-2025
1. Mandat og strategiske og organisatoriske forutsetninger
1.1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe

Dekan ved Det humanistiske fakultet (HF) nedsatte 11.03.2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag
å utforme en strategisk personalplan for teknisk-administrative stillinger ved HF. Arbeidsgruppen fikk
følgende mandat:
Arbeidsgruppen skal ramme inn og lage utkast til en strategisk personalplan for tekniskadministrative stillinger (SP-TA) ved HF, som med bakgrunn i HFs strategi 2018-2025 samt skisserte
administrative utfordringer, skal bidra til en langsiktig og helhetlig håndtering av fakultetets
tilsettinger i administrative stillinger.
SP TA skal bidra til god virksomhetsstyring ved å:
•
•
•
•

skissere samlet teknisk-administrativ bemanning ved HF fram mot 2025, og dermed være et
verktøy for kompetanseutvikling, rekruttering, karriereplanlegging og ressursfordeling.
skissere prinsipper for vurdering av erstatning av teknisk-administrative stillinger som måtte bli
ledige som følge av naturlig avgang og/eller turnover, og dermed bidra til transparente prosesser
og vurderinger på tvers av instituttene og mellom fakultets- og instituttnivå.
gi innsikt og klarhet i arbeidsfordeling, grenseflater og kompetansebehov på tvers av institutter
og nivåer.
først og fremst ha et utviklingsperspektiv, samtidig som den samlede TA bemanning på HF
bygger på forholdstall mellom faglige stillinger og teknisk-administrative stillinger.

Dekan oppnevnte følgende arbeidsgruppe:
•
•
•
•
•
•
•

Administrativ leder John Kamsvåg, fakultetsadministrasjonen (leder)
Seniorkonsulent Trude Hjulstad, Institutt for språk og litteratur
Kontorsjef Kari Birgitte Berg, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Seniorkonsulent Vegard Stolpnessæter, Institutt for musikk
Seksjonssjef HR Espen Eiken, fakultetsadministrasjonen
Seksjonssjef studie Anne Marit Skancke, fakultetsadministrasjonen
Seksjonssjef økonomi Ståle Rønning, fakultetsadministrasjonen

Det ble bestemt at HFs Mellomlederforum som består av seksjonssjefene, kontorsjefene og
administrativ leder, skal fungere som referansegruppe. Samtidig ble det forutsatt at
instituttledermøtet skal orienteres om arbeidet og om utkast som arbeidsgruppen kommer fram
til. Likeledes må LOSAM orienteres og ta stilling til endelig utkast til plan. LOSAM og
Fakultetsstyret har fått løypemeldinger om arbeidet under vegs. Fakultetsstyret vil få planen til
behandling i 27.11.2020.
1.2 Forsinket framdrift

Det ble opprinnelig lagt opp til at en strategisk personalplan for teknisk-administrative stillinger ved
HF skulle behandles i fakultetsstyret i desember 2019. Av mange grunner har det ikke vært mulig
for arbeidsgruppen å ferdigstille arbeidet i tråd med den opprinnelige framdriftsplanen. For det
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første nedleggingen av Institutt for historiske studier (IHS) og opprettelsen av Institutt for moderne
samfunnshistorie (IMS) og Institutt for historie og klassiske studier (IHK).
Arbeidsgruppemedlemmene fra fakultetsadministrasjonen måtte både før og etter vedtaket om å
opprette to nye institutter, prioritere tid og ressurser inn i dette arbeidet. Blant annet måtte
studieseksjonsleder ved HF gå inn som sekretariat for studieprogrammene i historie (bachelor,
master, årsstudium og lektor). Arbeidet med SP-TA måtte følgelig utsettes. For det andre ble NTNU i
mars 2020 nedstengt grunnet koronapandemien. Alle medlemmene i arbeidsgruppen måtte
prioritere oppgaver knyttet til håndteringen av pandemien. Ikke minst medlemmene fra HFs
studieseksjon, kontorsjef og studiekonsulentene ved instituttene måtte legge ned en ekstraordinær
innsats for å støtte overgangen til digital undervisning og gjennomføring digital eksamen våren
2020. Det sammen gjaldt planlegging og oppstart av det nye studieåret høsten 2020. Arbeidet i
gruppen ble derfor ikke tatt opp igjen før mot slutten av oktober 2020.
1.3 Fortolkning av mandatet

Når det gjelder mandatet, har arbeidsgruppen ikke funnet det hensiktsmessig å «skissere samlet
teknisk-administrativ bemanning ved HF fram mot 2025». Det er flere grunner til det. Det framstår
som nærmest umulig å gi selv en kvalifisert spådom om hvor mange TA-stillinger HF vil ha behov for
i 2025. En rekke faktorer bidrar til denne usikkerheten. Vi står foran digitalisering av mange av de
administrative oppgavene ved universitetene. NTNU har knesatt et omfattende
digitaliseringsprogram. For det første har vi samarbeidsprosjektene mellom UiB, UiO, UiT og NTNU
(Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø=BOTT) der man skal utvikle felles systemer innenfor økonomi og
lønn (BOTT ØL), nytt sak- og arkiv-system (BOTT SA) og nytt system innenfor HR (BOTT HR). For det
andre har NTNU på egen kjøl valgt å utvikle BEVISST plan innenfor virksomhetsstyring og nytt
digitalt studieplanverktøy. I kjølvannet av dette forventes det at NTNU tar ut gevinster i form av en
mer effektiv administrasjon, bedre administrativ kvalitet og økonomiske innsparinger. Digitalisering
handler også om organisering med mulige omorganiseringer og flytting av arbeidsoppgaver mellom
nivåene på NTNU og nasjonal sentralisering av administrative oppgaver og kjøp av eksterne
administrative tjenester. Til dette kommer at regjeringen legger opp til å videreføre den såkalte
ABE-reformen der fakultetet kan påregne et årlig kutt i størrelsesorden 3 millioner. Noe av dette må
forventes å måtte tas ut i form av administrativ effektivisering.
Endelig har arbeidsgruppen lagt avgjørende vekt på behovet for fleksibilitet når det gjelder
omfanget av – og organiseringen av teknisk-administrative stillinger. En ting er at en tallfesting av
antall stillinger fordelt på institutter og fakultetsadministrasjonen og på ulike administrative
fagområder lett vil bli sementert og hindre nødvendig omstilling og kompetanseutvikling, mulighet
til flytting av administrative ressurser og rekruttering av ny kompetanse. Viktigere er imidlertid, slik
arbeidsgruppen ser det, at vi må ha mulighet til å flytte stillinger mellom institutter, mellom
fakultetsadministrasjonen og institutter og ikke minst til å flytte eller tilføre nye ressurser til
administrative fagområder som trenger styrking for å håndtere oppgavene kvantitativt og
kvalitativt.
Det må også nevnes at digitalisering og innføringen av nye systemer kan kreve økning i antall
teknisk-administrative stillinger i en overgangsfase og at det følgelig vil kunne ta noe tid før
gevinster kan tas ut.
I denne situasjonen med stor usikkerhet knyttet til administrative oppgaver og behovet for
kompetanse samt usikre økonomiske utsikter, mener arbeidsgruppen at det ville vært uklokt å
skissere både omfanget på den samlede administrative bemanningen ved HF i 2025 og fordelingen
av stillinger på seksjoner og instituttadministrasjoner.
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Arbeidsgruppen har i stedet valgt å utarbeide et utkast til en rammeplan som har som ett hovedmål
å videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i HFs administrative prosesser og tjenester. Inspirasjon til
dette er delvis hentet fra NTNUs årsplan for 2021 (omtales nærmere nedenfor). Rammeplanen vil
omhandle:
•
•
•
•
•

Kriterier for vurdering av teknisk-administrative stillinger som blir ledige grunnet pensjonering
eller turnover
Kompetanseutvikling av teknisk-administrative stillinger
Rekruttering av ny kompetanse
Fleksibilitet i administrasjonen
Arbeidsdeling, samarbeid og samhandling mellom instituttadministrasjonene og
fakultetsadministrasjonen

Det andre hovedmålet med rammeplanen er at den skal bidra til at instituttadministrasjonene og
fakultetsadministrasjonen skal være en attraktiv arbeidsplass for teknisk-administrativt tilsatt.
Avgjørende her er å sikre karrieremuligheter i disse stillingene og prioritere kompetanseutvikling for
teknisk-administrativt tilsatte. Ikke minst viktig er å arbeide for en kultur der ledelse, faglig tilsatte
og ansatte i teknisk-administrative stillinger sammen drar lasset.
Utgangspunktet for rammeplanen vil være den administrative organiseringen og bemanningen ved
HF slik den er i dag.
1.4 Strategisk føringer

I NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden» er det satt opp et overordnet målbilde av hvor
NTNU ønsker å være ved utgangen av strategiperioden i 2025. Ambisjonene for de tekniskadministrative støttefunksjonene beskrives slik:
«Vi har utviklet og modernisert det teknisk-administrative støtteapparatet og yter tjenester med
riktig kvalitet tilpasset behovet til brukerne. Hver medarbeiders kompetanse blir verdsatt og utviklet
systematisk. (…)” (Kunnskap for en bedre verden, s. 15)
I HFs strategi er målbildet for 2025 formulert slik under hovedpunktet Organisasjon og ressurser:
«De ansatte er åpne for endringer i prioriteringer og organisering, og tar initiativ i faglige og
administrative sammenhenger.
Fakultetet har en kompetent og fleksibel administrasjon som bidrar til at fakultetet når sine samlede
mål innen utdanning, forskning, formidling og kunstnerisk virksomhet.»
HFs strategi sier ikke noe om hva som legges i begrepet fleksibel administrasjon. Arbeidsgruppen
mener at det er viktig at dette blir konkretisert. Dette omtales nærmere senere i utkastet til
rammeplan.
NTNUs årsplan for 2021 inneholder åtte mål. Det åttende målet er at «NTNU skal videreutvikle
kvaliteten og effektiviteten i administrative tjenester». Det gis også en nærmere beskrivelse av
hvordan måloppnåelse skal vurderes. NTNUs årsplan for 2021 ble vedtatt 29.10.2020. Beskrivelsen
av hvordan man sikter mot å nå mål åtte, gir tydelig beskjed om retningen på arbeidet med
administrativ kvalitet og effektivitet i 2021 og årene framover, noe som selvsagt vil bli gjort
gjeldende også for HF.

Mål 8: NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester.
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NTNU må videreutvikle våre bidrag til samfunnet rundt oss og forbedre virksomheten vår. Dette innebærer
at vi må utvikle og modernisere de teknisk-administrative tjenestene til beste for studentene og
kjernevirksomheten. NTNU skal videreutvikle de administrative tjenestene gjennom forenkling og
standardisering på områder der dette er fornuftig, men også ta i bruk nye metoder, utvikle nye eller styrke
tjenester som organisasjonen trenger. På samme måte er det viktig å identifisere oppgaver og tjenester som
kan være overflødige. Digitalisering vil gjennomgående være et verktøy i dette arbeidet. NTNU skal jobbe
helhetlig med utvikling, og se ulike leveranser i sammenheng gjennom etablering av vegkart for
forbedringsarbeid. For å få bedre kraft bak utviklingsarbeidet, samt sikre at vi iverksetter riktige tiltak, er det
viktig å sørge for bedre koordinering av allerede pågående aktiviteter og etablering av nye tiltak.
Digitalisering, prosessforbedring og organisasjonsutvikling må sees i sammenheng. Raskere omstillingstakt
krever at vi utarbeider et godt rammeverk for omstilling og endring. Vi må utarbeider felles prinsipper og
metodikk for utvikling av tjenester, samt uttak av gevinster. Det blir viktig å arbeide med strategiske
personalplaner, og sette av tilstrekkelig med ressurser til å driveutviklingsarbeid. NTNU skal også utvikle
systematisk kompetanseutvikling på tvers av enheter og nivåer. For å møte behovet i organisasjonen skal
det utarbeides tjenestebeskrivelser/-kataloger foradministrative støttefunksjoner. Det vil bidra til
forventningsavklaring, tydeliggjøring av arbeidsdeling og bedre prioritering mellom oppgaver og ressurser. I
2021 vil det blant annet pågå utrulling og forberedelse til mottak av nye verktøy og arbeidsprosesser fra
digitaliseringsprogrammet. Dette gjelder blant annet arbeid med studieplan, digital vurdering, innføring av
nytt økonomi- og lønnssystem (BOTT ØL), samt BOTT sak/arkiv.
Vurdering av måloppnåelse: Effektene av forbedringsarbeidet kan være både kort- og langsiktige.
Gevinstene kan være bedre kvalitet, mer effektive løsninger og/eller merfornøyde brukere. Det er
nødvendig å benytte en kombinasjon av kvalitativ rapportering, analyse av kvantitative data og
eksempelvisbrukerundersøkelser for å vurdere måloppnåelse. Analyse av hvordan brukerne tar i bruk nye
verktøy (monitorering av trafikkdata) vil også gi viktig informasjon. Vi vil etablere en felles systematikk for
dokumentasjon av uttak av gevinster.

1.5 Organisatoriske forutsetninger

Som ledd i arbeidet med fusjonen ble det i forhandlinger i LOSAM 11.08.2016 enighet om
organisasjonsmodeller for administrasjonene ved HF (fakultetsadministrasjonen og
instituttadministrasjonene).
Partene ble enige om følgende organisasjonskart for fakultetsadministrasjonen:

Dekan
(m/prodekaner)

Adm.leder

Kommunikasjon

HR

Ø(V)

Forskning

Studie

Instituttleder
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Når det gjelder funksjoner og hovedoppgaver, ble det protokollført at administrasjonen ledes av en
administrativ leder. Stillingsinnehaver utøver sin funksjon etter delegering fra dekan, er lederstøtte
for dekan og rapporterer til dekan. Administrativ leder har personalledelse for seksjonslederne og
medarbeiderne i stab. Felles for seksjonene er at de innenfor sitt funksjonsområde utøver
lederstøtte for dekanatet og instituttenes ledelse. Seksjonene ledes av seksjonsledere som har
personalledelse for sine medarbeidere og rapporterer til administrativ leder. Seksjonenes
hovedoppgaver der de skal yte lederstøtte, brukerstøtte og forvaltning er slått fast slik:
HR- og service-seksjonen:
• Rekruttering
•
•
•
•
•
•

Personalforvaltning
Strategisk personalplanlegging
IA/HMS/konflikthåndtering/beredskap
Saksbehandling råd og utvalg (LOSAM, AU, TR)
Areal
Møteplanlegging/arrangementsstøtte

Seksjon for økonomi:
• Plan-, budsjett og oppfølging/virksomhetsstyring
• Eksternfinansiert virksomhet (BOA)
• Bestilling og fakturabehandling
Forskningsseksjonen:
• Forskningsadministrasjon (BOA, publisering, prosjektstøtte osv.)
• Forskningsstrategi
• Forskningsetikk/IPR
• Forskerutdanning
• Stipendiater (rekruttering, oppfølging)
Studieseksjonen
• Studieportefølje og studieplaner
• Kvalitetsarbeid
• Studieforvaltning
• Etter- og videreutdanning
• Internasjonalisering
Kommunikasjon
• Intern kommunikasjon
• Ekstern kommunikasjon inklusiv WEB
• Forskningskommunikasjon
• Kommunikasjon for studier
Når det gjelder arbeidsdeling mellom fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene, ble
det enighet om at det ikke var hensiktsmessig med noen vesentlige endringer.
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Partene ble enige om følgende organisasjonsmodell for instituttene ved HF:

(T/A= teknisk-administrative stillinger)

Det ble protokollført at i instituttadministrasjonen ledes av en kontorsjef som rapporterer til
instituttleder. Kontorsjef har delegert personalledelse for medarbeiderne i administrasjonen og
medarbeiderne rapporterer til kontorsjef. Instituttadministrasjonens hovedoppgave er å gi
lederstøtte, brukerstøtte og arbeide med forvaltning innen studieadministrasjon. I tillegg kommer
oppgaver innenfor forskningsadministrasjon, førstelinjetjeneste, virksomhetsstyring og økonomi,
HR/HMS og kommunikasjon (WEB/rekruttering).
I desember 2016 ble det vedtatt innplassering i teknisk-administrative stillinger ved HF.
Hovedtrekkene i utviklingen i perioden 2016-2020 framgår av tabellen nedenfor.
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Tabell: Utviklingen av teknisk-administrative årsverk ved HF 2016-2020

Enheter
Forskning
HR og HMS
Stab
Studie
Økonomi
IFR
IKM
IHS
IHK
IMS
IMU
ISL
KULT
Totalt

Årsverk ved
innplassering
7
8
7
6
6
4,65
7,8
6

11,4
14,8
2,3
80,95

Årsverk i
dag
6
7
7
6,6
7
6,5
7

Herav BOA,
SO, tilf. NTNU

Herav tekniske
årsverk

1
1
0,5
0,75
1,8

5
3
11,4
13,3
3,3
83,1

0,5
0,5
0,2

4,5

2
1
4,8

Detaljene og forklaringene på utviklingen av årsverk i seksjonene og staben i
fakultetsadministrasjonen samt instituttadministrasjonene framgår av vedlegget.
I skrivende stund er det i teknisk-administrative stillinger ved HF 3,5 årsverk/tilsatte som er mellom
65 og 70 år. Disse kan forventes å gå av med pensjon i strategiperioden til 2025. Slik arbeidsgruppen
ser det, utgjør denne stillingsressursen et «handlingsrom» for å håndtere krav eller ønske om å
redusere antall teknisk-administrative årsverk ved fakultetet. I et lengre perspektiv kan man merke
seg at 11,5 årsverk/tilsatte som er mellom 60 og 70 år.
Når det gjelder forholdstall mellom teknisk-administrative stillinger og vitenskapelige stillinger ved
HF samlet, har dette ligget nokså stabilt de siste tre årene. Det samme gjelder ved instituttene. I
perioden 2018-2020 har fakultetet samlet ligget mellom 4,6 og 4,8 vitenskapelige stillinger pr.
teknisk-administrativ stilling. I 2015 da fakultetet ferdigstilte prosjektet Organisering og
dimensjonering av administrasjonen ved HF, var forholdstallet 3,5. Teknisk-administrative stillinger
utgjorde da 22 % av alle årsverk ved fakultetet. I 2020 er tilsvarende tall 4,8 og 17,3 %. Endringene
skyldes økning i vitenskapelige årsverk, sentralisering av administrative oppgaver og årsverk til nivå 1
og fusjonen, der tegn- og tolkeutdanningen ble overført til HF. Selv om vi tar hensyn til dette og
mulige feilkilder i beregningene, er bildet likevel at antall vitenskapelige årsverk delt på antall
teknisk-administrative stillinger har økt siden 2015. Det kan også nevnes at antall registrerte
studenter ved HF har økt fra 3620 i 2014 til 4050 i 2020. I tillegg kommer mer enn en dobling i antall
studenter som tar ex.phil. i løpet av et studieår. Arbeidsgruppen finner å ville påpeke at det er
krevende å håndtere denne veksten samtidig som den administrative bemanningen har stått på
stedet hvil.
Det er her selvsagt mulig å sammenligne HF med andre fakulteter ved NTNU og nasjonalt. Samtidig
er det grunn til å advare noe mot en slik sammenligning fordi man må ta hensyn til at særegenheter
ved fakultetene har noe å si for den teknisk-administrative bemanningen. Andre fakulteter ved
NTNU har behov for mange tekniske stillinger for å drifte sine laboratorier, mens HF på sin side har
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mange små og komplekse studieprogram og få store disiplinprogram. Nasjonalt er
humaniorafakultetene både like og svært ulike når det gjelder fagsammensetningen. Sammenligning
blir følgelig vanskelig. Arbeidsgruppen har derfor ikke fokusert på dette.
Som nevnt i pkt 1.3 konkluderer arbeidsgruppen med å foreslå en rammeplan der utgangspunktet vil
være den administrative organiseringen og bemanningen ved HF slik den er i dag. Samtidig er
arbeidsgruppen klar over at vi, på tross av veksten i faglig aktivitet, neppe kan forvente økning i den
administrative bemanningen. Tvert imot er det sannsynlig at krav om gevinstrealisering som følge av
digitalisering og det årlige ABE-trekket, vil resultere i litt færre stillinger på sikt. Dette kan neppe
oppveies verken av varig økning i aktiviteten og derav økt resultatbevilgning, eller økning i den BOAfinansierte virksomheten.

2. Vurdering av erstatning av teknisk-administrative stillinger
2.1 Bruk av kriterier
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til et sett kriterier som skal brukes når man vurderer
erstatning av teknisk-administrative stillinger som blir ledige. Gruppen har valgt å dele kriteriene i to;
Overordnede kriterier som skal brukes og tillegges avgjørende vekt, og kvantitative kriterier som
tillegges mindre vekt. Arbeidsgruppen ser i tillegg behov for å klargjøre hvordan kriteriene skal
brukes.
For det første skal kriteriene brukes for alle teknisk-administrative stillinger som måtte bli ledige som
følge av turnover eller pensjonering ved instituttadministrasjonene og i fakultetsadministrasjonen
ved HF. Unntak vil gjelde for tekniske stillinger som er tett knyttet til planlegging og gjennomføring
av undervisning der også behovene knyttet til studieprogram og emner må vektlegges.
For det andre skal kriteriene, av hensyn til langtidsplanlegging av administrasjonene, kunne
anvendes i de tilfeller det er aktuelt å tilsette i administrative stillinger som er direkte finansiert over
BOA-prosjekter og der varigheten av prosjektet tilsier at det skal tilsettes i fast administrativ stilling.
For det tredje skal kriteriene praktiseres mest mulig likt for instituttadministrasjonene og i
fakultetsadministrasjonen. Samtidig må de ulike kriteriene kunne veies ulikt siden funksjonene er
ulikt fordelt mellom fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene. Ulikheter mellom
instituttene når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon, gjør at vektleggingen av kriteriene
også kan variere fra institutt til institutt.
For det fjerde skal kriteriene anvendes i tråd med fakultetets strategiske målsetting om at HF skal ha
«en kompetent og fleksibel administrasjon som bidrar til at fakultetet når sine samlede mål innen
utdanning, forskning, formidling og kunstnerisk virksomhet».

2.2 Overordnede kriterier
Arbeidsgruppen anbefaler at følgende overordnede kriterier skal vektlegges når man vurderer å
utlyse og tilsette i ledige stillinger:
•

det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er behov for å videreføre stillingen,
om stillingsressursen kan dras inn eller om det er behov for å endre
stillingsinnholdet/kompetansekravet for stillingen
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•

det skal vurderes om oppgavene kan ivaretas gjennom kompetanseheving i det øvrige
administrative personale

•

det skal være mulig å flytte stillinger mellom seksjoner i fakultetsadministrasjonen,
mellom institutt og fakultetsadministrasjonen og mellom instituttene

•

økning eller reduksjon i antall administrative stillinger må baseres på varig økning eller varig
reduksjon i aktivitetsnivået ved enheten

•

det skal legges vekt på budsjettsituasjonen ved institutt og fakultet

•

det skal være mulig å ta ut gevinster ved effektivisering og digitalisering av arbeidsoppgaver.

2.3 Kvantitative kriterier
I tillegg til de overordnede kriteriene (kvalitative) bør kvantitative kriterier også trekkes inn i
vurderingen. Arbeidsgruppen mener likevel at disse må komme i tillegg og ikke tillegges like stor vekt
som de overordnede kriteriene:
Forholdstall (sett i forhold til antall administrative stillinger):
For eksempel kan følgende momenter være relevante: Antall fast vitenskapelige stillinger, antall
faste og midlertidige (stipendiater, postdoktorer og forskere) samt antall studenter delt på antall
administrative stillinger. Tekniske stillinger holdes utenfor beregningen. For stillinger i
fakultetsadministrasjonen anvendes samletall for fakultetet.
Produksjonstall (sett i forhold til antall administrative stillinger)
For eksempel kan følgende momenter være relevante: Studiepoengproduksjon og avlagte grader
(BA, MA, ph.d.), BOA- og EVU-omsetning (evt. publikasjonspoeng) delt på antall administrative
stillinger. KDs finansieringskategorier kan trekkes inn. Tekniske stillinger holdes her utenom
beregningen. For fakultetsadministrasjonen anvendes samletall for fakultetet. Publikasjonspoeng og
BOA-omsetning vil i mange tilfeller være mest relevant for fakultetsadministrasjonen siden
administrative støttefunksjoner på disse områdene er samlet her.
Studieprogram ved instituttet
For eksempel kan følgende momenter være relevante: Antall studieprogram ved
instituttet/instituttene. Studieprogram som krever særlig administrativ innsats: Praksis, hospitering,
feltarbeid, en-til-en-undervisning, studentmobilitet osv. Studieprogram med store mengder
studenter som krever særlig administrativ innsats for eksempel i form av studieveiledning og annen
administrativ oppfølging. EVU-aktiviteten ved instituttet.
2.4 Saksbehandling og beslutningsmyndighet
Arbeidsgruppen foreslår her følgende rutiner:
•

Før utlysning av en teknisk-administrativ stilling iverksettes, skal det sendes en begrunnet
anmodning til fakultetsadministrasjonen (HR-seksjonen). Dette gjelder anmodninger både fra
instituttene og seksjonene i fakultetsadministrasjonen.

•

Alle anmodningen skal være forankret i rammeplanen og det skal framgå av anmodningen at
vurderingskriteriene er brukt.
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•

Dekanen – eller den dekanen bemyndiger – har myndighet til å avgjøre om anmodningen er
tilstrekkelig begrunnet og beslutte om stillingen skal lyses ut som foreslått, om stillingsinnholdet
skal endres eller om stillingen skal inndras.

•

Før en stilling utlyses, skal utlysningsteksten godkjennes i Tilsettingsrådet. Utlysningsteksten skal
før behandling i Tilsettingsrådet være forelagt LOSAM.

2.5 Rekruttering
Arbeidsgruppen mener at det ved nyrekruttering er nødvendig med skjerpet fokus på kravene til
kompetanse, ferdigheter og kunnskap som trengs for å utføre oppgavene som ligger til stillingen, og
krav til forventede resultater. Arbeidsgruppen minner i den forbindelse om
digitaliseringsprogrammet ved NTNU.
Arbeidsgruppen foreslår derfor at følgende punkter vurderes før nye stillinger lyses ut:
•

Beskrivelse av arbeidsoppgaver i stillingen, hovedansvarsområder og ønsket utvikling av
stillingen og arbeidsoppgavene.

•

Hvilke resultater skal leveres på kort og lang sikt?

•

Hvilken formalkompetanse kreves?

•

Hvilken arbeidserfaring er avgjørende for å lykkes i stillingen? Hvilken arbeidserfaring er god å ha
i stillingen?

•

Hvilke personlige egenskaper er avgjørende for å lykkes i stillingen? Hvilke personlige
egenskaper er gode å ha i stillingen?

•

Hva trenger administrasjonen/seksjonen for at de skal bli bedre? Kompetanse og personlige
egenskaper bør spesifiseres.

•

Hva kjennetegner administrasjonen/seksjonen og arbeidsmiljøet? Hva slags type kolleger vil
kunne passe inn i arbeidsmiljøet, både når det gjelder å komplementere og overlappe. Har
søkeren personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet?

•

Hvilke relasjonelle egenskaper og evner til samarbeid kreves for stillingen?

3. Arbeidsfordeling, grenseflater og kompetansebehov på tvers av institutter og nivåer
Arbeidsgruppen har i dette kapitlet prøvd å konkretisere hva som ligger i fakultetets strategiske
målbilde om at vi i 2025 skal ha «en kompetent og fleksibel administrasjon». Arbeidsgruppen
lanserer også forslag til hvordan vi kan arbeide for å nå dette målet med særlig vekt på behovet for å
bedre samarbeidet og samhandlingen mellom administrasjonene på instituttene og
fakultetsadministrasjonen.
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3.1 Hovedtrekk i instituttadministrasjonene
Generelt/helt overordnet kan vi si at det ligger mer fagnære forvaltnings- og driftsoppgaver på
instituttene enn på fakultetet, da sistnevnte har fellesoppgaver og utviklingsoppgaver i større
grad. Unntaket er forskerutdanningen som driftes av fakultetsadministrasjonen.
Ved HFs instituttadministrasjoner er hovedordningen at vi har én kontorsjef og
flere studiekonsulenter. Sistnevnte stillingsgruppe har ofte mer varierte arbeidsoppgaver enn ren
studieadministrasjon. Studiekonsulenter har i realiteten flere og mer varierte oppgaver enn det som
kan anses som ideelt. For eksempel har studiekonsulenter ofte HR-relaterte oppgaver (kontrakter,
arbeidsplaner etc.).
Arbeidsgruppen har vært i dialog med tre av HFs sju kontorsjefer, og de gir meget like
tilbakemeldinger på hva de ser på som hovedarbeidsoppgaver i administrasjonene på instituttene.
Studieområdet har hovedfokuset på alle institutt. Alle viser til at studiekonsulentene må ha mange
forskjellige oppgaver og systemer å jobbe i. Dette er begrunnet med flere forhold. At
administrasjonene ofte er små og at noen institutt er fysisk spredt virker inn. Dessuten er
administrasjonene pålagt oppgaver uten at de har andre enn studiekonsulent til å utføre dem.
Forskningsadministrasjon utgjør en liten del av de administrative oppgavene ved instituttene.
Instituttene har følgelig liten kontakt med forskningsseksjonen ved HF sammenlignet med de andre
seksjonene. Forskning drives i stor grad av de faglig ansatte selv og kontakten går (som forutsatt)
direkte mellom enkeltforskere, prosjektledere, instituttledere, nestledere og forskningsseksjonen/
prodekan for forskning.
Videre ønsker kontorsjefene en mer instituttnær administrativ kompetanse på økonomiområdet.
Controllerne i økonomiseksjonen skal utøve en slik «bindeleddsfunksjon», men samarbeidet synes
ikke enda å være helt slik både kontorsjefene og økonomiseksjonen på HF ønsker.
Arbeidsgruppen mener at det er nødvendig å styrke og videreutvikle samarbeidet og samhandlingen
mellom fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene på noen områder. Arbeidsgruppen
viser til at viderefordelingsmodellen legger større ansvar og handlingsrom på økonomiområdet til
instituttene. Det krever at økonomiseksjonen og instituttadministrasjonene arbeider sammen i enda
større grad enn i dag. Likeledes anbefaler arbeidsgruppen, på bakgrunn av blant annet at
studiekonsulentene arbeider med HR-relaterte oppgaver, økt samhandling og samarbeid mellom
instituttadministrasjonene og HR- og HMS-seksjonen.

3.2 Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: Situasjonsbeskrivelse og vurderinger
De vurderingene som ligger bak den studieadministrative arbeidsdelingen mellom institutt og
fakultet, er at det fagnære i alle hovedsak ligger på institutt, mens mer spesialiserte og/eller
fagovergripende funksjoner ligger på fakultet.
Arbeidsgruppen ser at vurdering av arbeidsdelingen mellom institutt og fakultet må sees i
sammenheng med organisering og fordeling av stillinger. Vi ser at summen av endringer (prosesser
og systemer), særlig på studiesiden, gjør det vanskelig pr. i dag å overskue konsekvensene når det
gjelder hvor kompetanse og ressurser (fordeling mellom nivåer) bør ligge i fremtiden.
Arbeidsgruppen foreslår derfor ikke endringer i arbeidsfordelingen.
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Arbeidsgruppen har diskutert om mer formaliserte matriser mellom institutt og fakultet er
nødvendig når det gjelder HR- og økonomioppgaver. Et alternativ er å vurdere delte stillinger mellom
institutter dersom endringer i arbeidsmåter og samhandling ikke fører til ønsket
resultat. Ut ifra blant annet kontorsjefenes tilbakemeldinger og en vurdering av hvordan
fellestjenesten på fakultetet fungerer i dag, mener arbeidsgruppen at videre sentralisering (til nivå 1)
av økonomi/HR verken er hensiktsmessige eller ønskelig. Sentralisering til nivå 1 vil gjøre den fysiske
avstanden enda lengre enn i dag, noe som etter alt å dømme vil gjøre det vanskeligere å realisere en
nødvendig styrking av det daglige samarbeidet og samhandlingen mellom administrasjonene. Til
dette kommer at den nødvendige kompetansen om instituttet man yter tjenester til lett kan bli
dårligere.
Arbeidsgruppen vil også vise til en del andre momenter som er viktig å forfølge i arbeidet med
videreutvikling av de administrative tjenestene ved HF:
• synlighet og fysisk nærhet kan være like viktig som den organisatoriske tilhørigheten
• det er viktig å oppfordre til å ta i bruk den administrative kompetansen som finnes på tvers av
enheter ved HF (særlig relevant blant kontorsjefer på tvers og studiekonsulenter instituttene
imellom)
• når det gjelder ledelse, mener arbeidsgruppen at fysisk nærhet og ledelse i det daglige er
viktigere enn at leder har inngående kunnskap om
fagområdet. Leder må likevel ha en overordnet oversikt samt god dialog med medarbeidere i
tillegg til seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen
3.3 Fleksibel administrasjon
Arbeidsgruppen mener at en fleksibel administrasjon kjennetegnes av at administrativt ansatte
inkludert ledere:
• ønsker å ta på seg andre oppgaver både permanent (ved endringer) og i en begrenset periode
• raskt kan omstille seg til nye arbeidsmåter innenfor sine områder
• hospiterer innenfor grunnpreget i stillinger, for eksempel studiekonsulent mellom to institutter,
hospitering på fakultet eller sentralt for kompetanseheving og utvikling av rutiner
• ved midlertidig turnover/permisjoner er bevisst på intern kompetanseutvikling fremfor ekstern
rekruttering (for eksempel ved å erstatte en kontorsjef med en annen kontorsjef, erstatte en
studieadministrativt ansatt på fakultetet med en fra institutt).
Etter arbeidsgruppens mening er det viktig å ha med seg dette når vi skal utvikle en kultur der vi
både vektlegger organisasjonsutvikling og den enkeltes kompetanseutvikling. Så må det
understrekes at dette ikke betyr at alle skal bli generalister. Innenfor flere administrative fagområder
er det helt nødvendig å utvikle og rekruttere spesialistkompetanse.
3.4 Fellesadministrative tjenester
Når det gjelder fellesadministrative tjenester, mener arbeidsgruppen at det er viktig å være
oppmerksom på forholdet mellom spesialisering og det å være generalist. Det er viktig å sikre dybdeog spisskompetanse på noen områder. Ved et fakultet som i NTNU-sammenheng er en liten enhet,
vil det imidlertid kunne være flere generalister enn spesialister.
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Dersom arbeidsoppgavene krever spisskompetanse grunnet oppgavens kompleksitet og/eller de
kjennetegnes av at jevnlig mengde og er viktig for å opprettholde nivået på kompetansen og
effektivitet, bør det være en fellestjeneste. Fellesadmininistrative tjenester bør være organisert på
fakultetsnivå der hensynet til økonomi, effektivitet og behovet for et faglig miljø å spille på er
avgjørende.
Skal fellestjenester organiseres på instituttnivå, tilsier størrelsen at de deles mellom flere institutt.
Arbeidsgruppen mener at fellesadministrative funksjoner kan deles mellom institutt
og være organisert på ett institutt dersom den defineres som fagnær ved at den krever dialog med
fagmiljø og/eller studenter og/eller kjennskap til studieplaner.
3.5 Studiekonsulentrollen
De følgende oppgavene er tatt med ut fra intensjonen med opprettelse av studiekonsulentstillinger
på instituttene og arbeidsdeling mellom nivåene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studieveiledning og formidling
Sekretær for studieprogramråd
Lederstøtte til instituttledelse innenfor studieområdet
Studieplanarbeid sammen med programleder, fagmiljø og instituttledelse
Støtte til planlegging og gjennomføring av undervisning og eksamen
Grunnleggende statistikk om studieområdet
Saksbehandling i vid forstand (studentsøknader m.m.)
Forvaltningsoppgaver (forskrifter, lovverk, rutiner og arbeidsprosesser særlig på studieområdet)
Utviklingsoppgaver på studieområdet, primært knyttet til instituttets studieportefølje

Arbeidsgruppen understreker at vi har forsøkt å være svært generelle i lista ovenfor, og at
spesialoppgaver som ligger til enkelte studieprogram må tenkes inn her under de mer overordnede
punktene «forvaltningsoppgaver», «utviklingsoppgaver» og «lederstøtte».
Det hører med at arbeidsdelingen innad på instituttene kan være litt ulik ut fra om man har delt
arbeidet etter studieprogram (da har studiekonsulentene ofte de samme oppgavene) eller fordelt på
områder (for eksempel at noen har studieveiledning som hovedområde).
Når det gjelder andre oppgaver som ligger til studiekonsulenter, men som etter gruppens mening
strengt tatt burde ha ligget til andre funksjoner enn studiekonsulentrollen, vil vi peke på:
•
•
•

Bestilleroppgaver
Kontrakter og honorarer
Utlysning av stilling som læringsassistenter.

Oppgavene kan for eksempel legges til delte stillinger mellom flere institutter eller som
fellestjeneste på fakultet. Arbeidsgruppen mener at dersom denne typen oppgaver sentraliseres
eller blir felles på tvers av institutter, trengs det i mindre grad et forum innenfor HR eller økonomi,
men tettere samarbeid mellom de som utfører fellesoppgaver og fagseksjonene i fakultetsadministrasjonen. Arbeidsgruppen mener at jo mer spredd funksjoner er, desto mer trengs felles
møteplasser.
Arbeidsgruppen vil ellers nevne at oppsett og oppfølging av vitenskapelig ansattes arbeidsplaner er
en oppgave som befinner seg i grenseland mellom administrasjon og vitenskapelig arbeid. For en del
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studiekonsulenter vil arbeidet med arbeidsplaner utgjøre en stor og krevende del av
arbeidsoppgavene. Studiekonsulentenes rolle og ansvar på dette området bør klargjøres og bli mer
tydelig. Arbeidsplaner er under vurdering i fakultetets normeringsprosjekt som foregår parallelt med
arbeidet med rammeplanen, og arbeidsgruppen går av den grunn ikke nærmere inn på normering og
arbeidsplaner i denne rammeplanen.1
3.6 Kompetanseutvikling
Uavhengig av hvilken administrativ stillingstype det er snakk om, mener arbeidsgruppen at det det
er behov for styrking og utvikling av kompetanse innen følgende områder:
• å forholde seg til store mengder tekst (eksempel: større utredninger og rapporter som angår
virksomheten) eller tallmateriale (eksempel: nasjonal utdanningsstatistikk,
budsjettnotater), analysekompetanse må oppøves og holde ved like
• ha (teknisk) kompetanse i fagsystemer (eksempel: FS, BEVISST, nytt studieplansystem), noe som
utgjør en stadig større del av behovet for kompetanseutvikling og kompetanserekruttering
• ha organisasjonsforståelse generelt for offentlig sektor og spesielt for NTNU
• ha kommunikasjonsforståelse og -ferdigheter (skriftlig, muntlig, målgruppeforståelse, sjanger
og medium)
• kunne jobbe i prosesser, gjennomgående på tvers av nivåer, som er typisk for årshjulsoppgaver
• kunne jobbe i (tidsavgrensede) prosjekter, ha grunnleggende og, dersom arbeidet krever det,
viderekommen kompetanse i prosjektarbeid
• kjenne til forskjeller mellom prosessarbeid og prosjektarbeid
• relasjonell kompetanse, forståelse for samarbeid og arbeid i team
Arbeidsgruppen mener at disse kompetansemomentene må vektlegges både ved nyrekruttering og i
tiltakene for å øke kompetansen blant tilsatte medarbeidere.

4.

Oppsummering og anbefalinger

Arbeidsgruppen har ikke skissert omfanget av administrative stillinger på HF i 2025. Gruppen har i
stedet valgt å ta utgangspunkt i dagens bemanning og organisering av de administrative tjenestene
ved HF. Arbeidsgruppen har på dette grunnlaget foreslått en rammeplan med utviklingsperspektiv
og vekt på forbedringer av tjenestene.
Arbeidsgruppen har videre foreslått kriterier for å vurdere videreføring av teknisk-administrative
stillinger som måtte bli ledig grunnet pensjonering eller turnover. Gruppen foreslår også
saksbehandlingsrutiner på dette området. Arbeidsgruppen lanserer også en kravliste som kan brukes
ved nyrekruttering.
1

Arbeidsgruppen som har sett på normering og timeuttelling for faglige oppgaver ved HF, leverer sin rapport
høsten 2020. Rapporten skal først innom to referansegrupper før endelig rapport behandles i organisasjonen.
Det vil skje i løpet av vårsemesteret 2021.
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Arbeidsgruppen drøfter bedre samarbeid og samhandling mellom fakultetsadministrasjonen og
instituttadministrasjonene. Her pekes det på kompetanseområder som må utvikles. Forståelsen av
hva som ligger i fleksibel administrasjon blir også klargjort. Gruppen problematiserer videre
arbeidsdelingen mellom fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene, og peker på
momenter som må vektlegges hvis man skal vurdere å endre eller justere arbeidsdelingen mellom
nivåene. En svært viktig anbefaling fra arbeidsgruppen er at det må iverksettes tiltak for å bedre
samarbeidet og samhandlingen mellom seksjonene i fakultetsadministrasjonen og
instituttadministrasjonene.
Skal vi videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester ved HF, slik
årsplanen til NTNU har som målsetting, er det etter arbeidsgruppens mening avgjørende å arbeide
fram en kultur for samarbeid og samhandling om oppgavene i tråd med tidligere ambisjoner om å
skape én felles administrasjon på HF.
Vedlegg:

Forklaring på utviklingen av årsverk i teknisk-administrative stillinger HF
2016-2020
I forbindelse med fusjonen ble fakultetet pålagt å innplassere ett og et halvt årsverk. Denne
ressursen måtte med bakgrunn i kompetanse, legges til fakultetsadministrasjonen. For at dette
skulle la seg gjøre ble det nødvendig å øke opp til to årsverk. Den ene stillingen ble lagt til
Studieseksjonen og den andre til staben.

Fakultetsadministrasjonen
Forskningsseksjonen har i perioden gått fra 7 til 6 årsverk. Reduksjonen bunner i at 1 stilling
finansiert av BOA-midler ikke har blitt videreført. Stillingen var opprinnelig fast fordi
prosjektperioden var 8 år. Grunnet turnover ble stillingen i sluttfasen omgjort til midlertidig.
HR- og HMS-seksjonen har blitt redusert fra 8 til 7 stillinger. Opprinnelig ble 1 årsverk overført til
staben. Ved pensjonering i staben ble seksjonen tilført ½ årsverk. Her ble det lagt inn ½ årsverk i
tillegg fordi det ble vurdert som avgjørende å tilsette i et helt årsverk. Dette bidro i utgangspunktet
til en økning på ½ årsverk i fakultetsadministrasjonen i perioden.
Staben bestod opprinnelig av 2 IT-ingeniører, 2 kommunikasjonsrådgivere samt seniorrådgiver innen
virksomhetsstyring og administrativ leder, til sammen 7 stillinger. Samtidig ble 1 årsverk overført fra
HR og HMS. Staben hadde derfor i en kort periode 8 årsverk. De to IT-ingeniørene ble imidlertid
overført til NTNUs IT-avdeling og ved pensjonering i staben ble HR og HMS og Økonomi tilført 0,5
årsverk hver. Staben var dermed nede i 5 årsverk. Senere ble staben utvidet med 1 årsverk finansiert
gjennom BOA-prosjekt (NTRANS) og ett årsverk overført fra HR og HMS etter pensjonering.
Studieseksjonen har økt fra 6 årsverk til 6,6 årsverk i perioden. Seksjonen har blitt tilført til sammen
0,6 årsverk. Bakgrunnen er at seksjonen har fått 0,5 årsverk til HUMSAM-prosjektet samt 0,5 årsverk
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til sekretærfunksjon for studieprogrammene i historie, begge gjennom SO-midler. En stilling har fått
redusert årsverksressurs til 0,6.
Økonomiseksjonen har økt fra 6 til 7 årsverk. Økningen ble finansiert gjennom 0,5 årsverk etter
pensjonering i staben og 0,5 årsverk finansiert av langvarig BOA-prosjekt (NTRANS).
I forhold til innplasseringen har fakultetsadministrasjonen gått fra 34 til 33,6 årsverk. Hvis vi regner
med 2 årsverk som ble sentralisert til NTNU IT, skulle antall årsverk (ved stabilitet) ha ligget på 32.
Forklaringen på økningen på 1,6 årsverk ligger i hovedsak i 0,5 årsverk hver for å følge opp delingen
av IHS og HUMSAM samt 0,5 årsverk finansiert av BOA i Økonomiseksjonen (BOA-stillingen i
Forskningsseksjonen regnes ikke med siden den er «gjenskapt» i staben). Reell økning i
fakultetsadministrasjonen er derfor 0,1 årsverk.
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Instituttadministrasjonene
Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) har økt antall administrative årsverk fra 4,65 til 6,5.
Det er tilført 1,0 årsverk for å håndtere veksten i ex.phil. I tillegg har én ansatt økt sin stillingsressurs
fra 0,65 til 0,75. Den resterende veksten skyldes en BOA-finansiert stilling (AFINO) på 0,75 årsverk.
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) har gått ned fra 7,8 til 7 teknisk-administrative årsverk.
Det skyldes at ½ årsverk i sin tid ikke ble erstattet, men brukt til å styrke nestlederfunksjonen ved
instituttet. Videre har en produsent gått fra 1 til 0,8 årsverk. Likeledes har én produsent i 0,3 årsverk
sluttet og blitt erstattet av 0,2 årsverk.
Institutt for historiske studier (IHS) økte fra 6 til 7 årsverk fra 01.01.2018. Bakgrunnen for økningen
var kraftig vekst i den BOA-finansierte aktiviteten.
Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS)ble ved etableringen satt opp med 3 administrative
årsverk.
Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) ble ved etableringen satt opp med 5 administrative
årsverk. Den samlede årsverksressursen er senere redusert til 4,8 årsverk grunnet reduksjon i
stillingsandel.
Det ble tilført 1,0 administrativt årsverk for å håndtere opprettingen av to nye institutt.
Institutt for musikk (IMU) har beholdt 11,4 teknisk-administrative stillinger i perioden 2016-2020.
Institutt for språk og litteratur (ISL) har gått ned fra 14,8 til 13,3 teknisk-administrative årsverk. Det
skyldes at 1,0 årsverk som ble ledig etter pensjonering, ikke ble gjenskapt. I tillegg kommer en
reduksjon til 0,5 årsverk fordi ressursen er satt inn i undervisning.
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) har økt fra 2,3 til 3,3 administrative årsverk. Det ble
allerede før fusjonen og innplasseringen, påpekt at instituttet har en svært liten administrasjon. Med
bakgrunn i varig økning i BOA-aktiviteten ble instituttet senere tilført 1,0 administrativt årsverk.
Utviklingen samlet i teknisk-administrative stillinger ved HF
Samlet sett ser vi stabilitet i teknisk-administrative årsverk ved HF i perioden 2016-2020. Økningen
fra 80,95 årsverk i 2016 til 83,1 årsverk i 2020 må tilskrives tilførsel av SO-stillinger inkludert
ekstrabevilgning fra rektor samt BOA-finansierte administrative stillinger. Hvis disse årsverkene
trekkes fra, har vi en reduksjon på 2,35 årsverk. Regner vi med at SO-stillingene/ekstrastillingene fra
rektor innen en viss tid må finansieres av HF, ser vi en reduksjon på 0,29 årsverk.
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RAMMEPLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV DE TEKNISK-ADMINISTRATIVE
TJENESTENE VED HF 2020-2025
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret viser til notat av 12.11.2020 fra dekan og det framlagte forslaget til
Rammeplan for videreutvikling av de teknisk-administrative tjenestene ved HF 2020-2025.
Fakultetsstyret vedtar forslaget til Rammeplan og ber om å bli orientert om gjennomføringen
av planen underveis i planperioden.

Vedlegg:
• Forslag til Rammeplan for videreutvikling av de teknisk-administrative tjenestene ved HF
2020-2025
1. Hensikt med saken
Hensikten med Rammeplanen er å legge et grunnlag for å arbeide med videreutvikling av
de teknisk-administrative tjenestene og de ansatte i teknisk-administrative stillinger ved HF i
en situasjon der vi står foran store endringer av både arbeidsmåter og organisering av
oppgavene som følge av digitalisering og økt samarbeid om løsninger i sektoren.
Forslaget til rammeplan er på den ene side et «retningsdokument» som angir hvordan vi
skal arbeide for å videreutvikle og forbedre de teknisk-administrative tjenestene i
fakultetsadministrasjonen og ved instituttene. På den annen side inneholder planen også
konkrete forslag til hvordan vi skal vurdere videreføring eller ikke av teknisk-administrative
stillinger som blir ledige og eventuell opprettelse av nye stillinger.
For at fakultetet skal kunne arbeide målrettet med å realisere tiltakene som foreslås, er det
svært viktig at fakultetsstyret tar stilling til forslaget til Rammeplan.
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2. Bakgrunn og saksbehandling
Fakultetsstyret ble i møte 15.06.2020 orientert om at den oppnevnte arbeidsgruppen ikke
kom til å skissere en samlet teknisk-administrativ bemanning ved HF fram mot 2025, slik
mandatet foreskrev. I stedet har gruppen utarbeidet forslag til en rammeplan som har som
hovedmål å videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i HFs administrative prosesser og
tjenester. Dette valget er begrunnet i rapporten
Arbeidsgruppen som har utarbeidet utkastet, har vært bredt sammensatt med
representanter fra fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene. Det gjelder også
ulike administrative roller og fagområder. Utkast til rammeplan har vært behandlet i ulike
fora ved fakultetet.
Fakultetets Mellomlederforum, som består av kontorsjefene ved instituttene og
seksjonssjefene og administrativ leder i fakultetsadministrasjonen, har fungert som
referansegruppe. Mellomlederforum har kvalitetssikret tallmaterialet som inngår i rapporten.
Forumet drøftet utkastet til rapport i møte 03.11.2020. Utkastet ble justert på bakgrunn av
innspillene og synspunktene som her kom fram.
Utkastet ble deretter lagt fram for Instituttledermøtet ved HF 10.11.2020 hvor det
gjennomgående ble godt mottatt. Hovedsynspunktet var at Rammeplanen er et godt
grunnlag for å arbeide med å utvikle både fakultets- og instituttadministrasjonene. Det ble
påpekt at det er svært positivt at det legges opp et tettere samarbeid og utstrakt
samhandling mellom instituttadministrasjonene og fakultetsadministrasjonen, herunder også
god lederstøtte fra fagadministrasjonene på fakultetet til instituttlederne. Instituttledermøtet
ga ellers råd om å spisse budskapet om behovet for fleksibilitet som omtales i pkt. 1.3 i
Rammeplanen. Dette er tatt til følge i forslaget som legges fram for fakultetsstyret.
Utkastet ble drøftet i LOSAM 19.11.2020. LOSAM fattet følgende vedtak (sak LOS
41/2020):
«LOSAM sluttet seg i hovedsak til utkastet til rammeplan. PARAT og Forskerforbundet la
fram forslag til presiseringer, endringer og forbedringer i planen. Fakultetet vil vektlegge
disse innspillene i ferdigstillingen av planen som skal behandles i fakultetsstyret
27.11.2020.»
I forslaget til rammeplan som legges fram for fakultetsstyret er innspillene fra LOSAM
hensyntatt.

Vedlegg til V-sak 07/2020: Årsplan for 2021
Strategisk mål
Delmål
1 Videreutvikling av fremtidens HUMSAM i
tråd med prosjektplanen

Tiltak
•
•
•

1 & 2 Styrket samarbeid med arbeidslivet

•
•

2 Økt søknadsandel til tematiske
utlysninger

Posisjonere fagmiljø fra alle institutt for
Horisont Europa
Søknader til Horisont Europa fra alle
institutt,
hvorav minst 1 som koordinator
3 Redusere fastlønnsandelen
Øke antallet stipendiatstillinger
Redusere studentfrafall
Redusere netto gjennomføringstid
for studenter på alle nivå, inkludert ph.d.
4 Kontinuerlig skreddersøm av tiltak for å
skape inkluderende arbeidsmiljø

•
•
•
•

•

Disiplinprogrammene skal jobbe med profilering av sine
studieprogrammer og kommunisere disse mer målrettet
Minst ett læringsmål i disiplinprogram skal tydelig
demonstrere arbeidslivsrelevans
Alle studieprogram skal ha flere emner preget av
studentaktive læringsformer
Styrke arbeidslivskontakten, særlig på bachelor, som en
integrert del av undervisningen.
Sikre at porteføljen med arbeids-, samfunns- og
kulturlivavtaler er oppdatert og relevant for studieporteføljen,
og integrert i det enkelte studiet.
2 nye DIKU-finansierte prosjekt på utdanningsområdet
2 nye nærings- og offentlig sektor-ph.d. per år
Orientere aktuelle søkere om relevante tematiske utlysninger
Rekruttere deltakere når Forskningsrådet åpner for innspill
eller arrangerer kurs innenfor temaområder der våre fagmiljø
er relevante
Rekruttere aktuelle kandidater til deltakelse i arrangement og
kurs for deltakelse i EU-finansiert forskning

• Økt BOA i tråd med anbefalinger for frikjøp
• Økt samarbeid med offentlig sektor og næringsliv
Konkretiseres i instituttenes årsplaner

Konkretiseres i fakultetsadministrasjonen og instituttenes
årsplaner

NTNU-mål
1, 2 og 5

1, 2 og 4

3, 6 og 7

1 til 8
3, 6 og 7
1 og 2

8
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V-sak 07/2020 Årsplan for 2021
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar følgende prioriteringer som ramme for Det humanistiske fakultets
årsplan for 2021:
1. Nytenkende og utforskende læringsmiljø
2. Utfordringsdrevet humanistisk forskning
3. En virksomhetsstyring som sikrer tilstrekkelig handlingsrom for strategiske prioriteringer
og nødvendige fornyelser
4. Sikre at fakultet er en attraktiv arbeidsplass med faglige utfordringer i et trygt
arbeidsmiljø for ansatte og studenter
Fakultetsstyret viser til de foreslåtte delmål og tiltak vedlagt notatet i V-sak 07/2020 av
20.11. 2020 og ber dekan justere disse i tråd med føringer fra drøftingen i styremøtet den
27.11.2020. De endelige delmålene og tiltakene legges fram i første styremøte i 2021.

I. Hensikten med saken
I henhold til NTNUs Årsplan 2021, vedtatt av NTNUs styre 29. oktober 2020 (styresak S54/20), skal alle NTNUs enheter ha årsplaner. I tråd med denne føringen, legger dekanen
fram forslag til strategiske prioriteringer for 2021 for vedtak. I tillegg presenteres foreslåtte
delmål og tiltak for drøfting.
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II. Bakgrunn
NTNUs plandokumenter, fra strategi, flerårige politikker og utviklingsplaner til årlige
årsplaner, inngår i et hierarki både horisontalt og vertikalt, og illustreres slik i NTNUs
årsplan for 2021:

Fakultetene utarbeider egne mål som delvis relateres til NTNUs, samtidig som en sikrer
relevans for egne utfordringer og ambisjoner. Instituttene skal på samme måte utarbeide
egne mål med relevans og betydning for sin virksomhet. Det forventes ikke at instituttene
skal bidra til alle NTNUs mål1:
1. NTNU skal heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud, med
vekt på utvalgte fagområder.
2. NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk
kompetanseutvikling.
3. NTNU skal utvikle flere talenter og flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
1

Mål 1 til 5 inngår i den reviderte utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, som
løper fra 2021 og ut 2022
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4. NTNU skal synliggjøre og øke sin nyskapingsaktivitet og sitt bidrag til bærekraftig
innovasjon med utspring fra klynger og sentre.
5. NTNU skal planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens
campuser. De skal styrke muligheter for tverrfaglig samhandling og sosiale kvaliteter.
6. NTNU skal videreutvikle gode forskningskulturer gjennom sterke forskergrupper,
internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning.
7. NTNU skal styrke sin rolle som kunnskapsleverandør for bærekraftig utvikling og
bærekraftige løsninger.
8. NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og
tjenester.
Årsplanens viktigste formål er å avklare og dokumentere kommende års prioriteringer og
oppgaver for ledere og medarbeidere.2 Det er derfor avgjørende at årsplanen ikke er mer
omfattende enn det som er realistisk å gjennomføre. Med dette som bakteppe, foreslår
dekanen at følgende strategiske mål prioriteres i 2021:
1. Nytenkende og utforskende læringsmiljø
2. Utfordringsdrevet humanistisk forskning
3. En virksomhetsstyring som sikrer tilstrekkelig handlingsrom for strategiske
prioriteringer og nødvendige fornyelser
4. Sikre at fakultet er en attraktiv arbeidsplass med faglige utfordringer i et trygt
arbeidsmiljø for ansatte og studenter
Gjennom konkrete tiltak utformet med tanke på å oppnå de delmålene som til sammen
utgjør årsplanen for 2021, vil Det humanistiske fakultet nå sine strategiske mål, samtidig
som arbeidet vil være et viktig bidrag for å nå NTNUs mål. Relasjonen mellom fakultetets
strategiske mål og delmål, de foreslåtte tiltakene og NTNUs mål er vist i den vedlagte
tabellen. LOSAM drøftet det framlagte forslaget til årsplan for Det humanistiske fakultet i
sak LOS 44/2020, og hadde ingen innvendinger.

2

Årsplan 2021, vedtatt i styresak S-54/20, side 2

