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TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Vi viser til tilsyn den ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) den 23.08.11,
24.10.11, 25.10.11, 27.10.11 og 15.12.11.

Til stede fra virksomheten 23.08.11 (oppstartsmøtet): Fung. universitetsdir. Jan Olav Aasbø,
IA-koordinator Turid Indrebø, personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen,
hovedverneombud Pål Sebergsen, ass. hovedverneombud Toril Tredal, HMS-koordinator
Lena Marie Kjøbli og Tonje Glasø Wiggen fra Follo BHT

Til stede fra virksomheten 24.10.11, 25.10.11 og 27.10.11: Se vedlegg 1

Til stede fra virksomheten 15.12.11 (sluttmøtet): Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa,
personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen, hovedverneombud Pål Sebergsen, HMS-
koordinator Lena Marie Kjøbli, IA-koordinator POA Turid Indrebø og Tonje Glasø Wiggen fra
Follo BHT

Til stede fra Arbeidstilsynet: Inspektør Hanne Eivindsen og seniorinspektør Tone Andersen

Hensikt og tema
Tilsynet er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning "Arbeid for helse". I forbindelse med
satsingen gjennomføres det tilsyn i ulike private og offentlige virksomheter og stiftelser,
deriblant alle landets universitet.

Arbeidstilsynets hovedmål er å bidra til at virksomhetene forebygger arbeidsrelatert sykdom og
skade og arbeider for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge ti1settingsforhold og en
meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte.

Tema for tilsynet er psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, hovedsakelig
regulert i Arbeidsmiljølovens § 4-1, 4-2 og 4-3. Analyser viser at arbeidsrelaterte psykiske
belastninger og muskel- og skjelettplager har sammenheng med psykososiale og organisatoriske
forhold. Årsakssammenhengene er sammensatte.

Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker
sykdom. Vi hadde derfor følgende fokus under tilsynet:

• Systematisk HMS-arbeid med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og avvikssystem
for organisatoriske og psykososiale faktorer
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Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)
Medvirkning, indirekte og direkte
Opplæring inkludert faglig og personlig utvikling
Arbeidsbelastning/ uheldig stressbelastning, sosial og faglig støtte og selvbestemmelse
Omstilling
Konflikter og trakassering, vold og trusler
Varsling av kritikkverdige forhold

Tilsynsgjennomføringen
Arbeidstilsynet varslet tilsynet på forhånd og mottok noe HMS-dokumentasjon i forkant av første
møte og resterende i møtet. I oppstartsmøtet den 23.08.11 fikk Arbeidstilsynet en orientering om
UMBs organisering, deres systematiske HMS-arbeid og den gjennomførte HMS-kartleggingen.
UMB har også flere helseforebyggende tiltak som Redcord (slyngetrening for å forebygge
muskel- og skjelettplager, trening for ansatte og Freskuka (i samarbeid med Ås kommune). Vi
ble videre orientert om den pågående sammenslåingen med Veterinærhøyskolen.

Arbeidstilsynet orienterte om prosjektet Arbeid for helse. Videre tilsynsgjennomføring ble drøftet
og det ble enighet om at gruppesamtalene skulle gjennomføres med representanter fra ulike
institutt, men innenfor samme hovedgrupper av stillinger. I tillegg var det en egen gruppe for
verneombud. BHTs representant skulle delta som observatør i alle gruppesamtalene.

Gruppesamtalene ble gjennomført i uke 43 og besto av følgende grupper:
Administrativt ansatte
Teknisk personale
Faste vitenskapelige ansatte
Midlertidige vitenskaplig ansatte
Mellomledere
Verneombud

I tillegg ble det avholdt et sluttmøte med ledelse og hovedverneombud den 15.12.11 hvor
Arbeidstilsynet oppsummerte inntrykkene etter intervjuene. Virksomheten fikk ved dette
møtet anledning til å komme med oppklarende opplysninger eller spørsmål.

Våre funn
Hovedinntrykket etter gruppesamtalene er at ansatte trives godt på UMB, men at det er noen
utfordringer, i det vesentlige knyttet til struktur og organisatoriske forhold samt bygningsmessige
utfordringer.

Inneklima var ikke tema i dette tilsynet og blir ikke omhandlet i denne tilsynsrapporten. Dette må
likevel følges opp gjennom vernerunder og det ordinære HMS-arbeidet ved UMB.

Ansatte var i tilsynsmøtene i liten grad opptatt av fusjonen med Veterinærhøyskolen, selv om alle
visste at det kunne medføre endringer når den tid kommer. Flere hadde imidlertid en opplevelse
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av at UMB nå var i en "ventesituasjon" og at sentral ledelse måtte bruke mye tid og ressurser på
fusjonsprosessen.

I den videre tilbakemeldingen har vi valgt å oppsummere tilsynet under følgende
hovedoverskrifter:

Det systematiske HMS-arbeidet
Medvirkning
Bruk av bedriftshelsetjenesten
Organisering
Ledelse
Relasj oner

Tilbakemeldingen vil være på et generelt og overordnet nivå og vil ikke omhandle enkelte
institutt spesielt. Siden instituttene har stor grad av selvstendighet og dessuten er noe ulikt
organisert så vil ikke alle temaene som tas opp ha like stor relevans for alle.

Det systematiske HMS-arbeidet
HMS-systemet er forholdsvis nylig revidert og ser i stor grad ut til å være relevant for
virksomhetens størrelse, organisering og aktiviteter. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
var håndtert noe ulikt instituttene imellom. De fleste har hatt plenumsdiskusjoner knyttet til
resultatene av undersøkelsen med forslag til tiltak. Verneombudenes rolle i oppfølgingsarbeidet,
jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 (4), ser imidlertid ut til å ha blitt glemt flere steder. Dette ble bekreftet
også i sluttmøtet der det ble vist til at flere tiltaksplaner var returnert fordi de kun var signert av
leder. Alle tiltaksplaner skal nå være signert også av verneombudene. Se også avsnittet lenger
ned om medvirkning.

Arbeidstilsynet anbefaler at det ved gjennomføring av tiltak synliggjøres at disse kommer som
resultat av medarbeiderundersøkelsen. Med tanke på deltakelse i senere undersøkelser så er det
viktig at ansatte har en forståelse av hensikt og nytteverdi. Ledelsen ved UMB viste også til at
det er avsatt midler for mer kostnadskrevende tiltak som instituttene kan søke om, og at flere
tiltak er igangsatt.

- Konflikthåndtering
Arbeidstilsynet påpekte i oppstartsmøtet i august at systemet manglet en rutine for
konflikthåndtering. Innen sluttmøtet i desember hadde virksomheten utarbeidet utkast til slik
rutine som da var klar til behandling i AMU. Arbeidstilsynet har mottatt en kopi av rutinen som
legger vekt på håndtering av konflikter i tidlig fase for å hindre eskalering. En slik rutine bør
jevnlig evalueres ut fra erfaringer etter bruk. Det er mye god veiledning i denne rutinen og det
er viktig at ledere, helst også tillitsvalgte, på ulike nivå får denne kunnskapen. Om det ikke
framkommer i andre dokumenter så må det også vurderes behov for å bygge ut rutinen for de
saker som ikke lar seg løse innenfor denne rammen. Formelle saksbehandlingsrutiner og
juridiske prinsipper får nødvendigvis større synlighet når saker blir fastlåst og/eller partene ikke
vil bidra til løsning.
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- Vold og trusler 

Under tilsynet framkom det at problemstillingen vold og trusler kan være relevant i noen
sammenhenger. Det gjelder spesielt ansatte som arbeider med rovdyrproblematikk. Temaet kan
også være relevant ved feltarbeid som pågår i utlandet. UMB må vurdere nærmere om det er
behov for egne retningslinjer eller rutiner med hensyn til forebygging og oppfølging av vold og
trusler. For mer informasjon se Arbeidstilsynets veiledning om vold og trusler, best.nr. 597.

Medvirkning
Ved UMB er det formaliserte samarbeidsfora mellom ledelse og ansattes representanter på
sentralt nivå. På instituttnivå ser det ut til at dette i liten grad er formalisert. Siden instituttene har
stor grad av selvstendighet så vil mange beslutninger som direkte angår ansattes arbeidshverdag
og opplevelse av arbeidsmiljø tas på dette nivået. Formaliserte møtefora som sikrer medvirkning
av både tillitsvalgte og verneombud på instituttnivå (eventuelt også avdelingsnivå) er derfor
viktig. Arbeidsmiljøloven § 6-2 (4) sier at verneombud skal tas med på råd under planlegging og
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde,
herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Erfaringene fra oppfølgingen av arbeidsmiljøkartleggingen viser at dette i en
del tilfeller er glemt. Formaliserte møtefora er også viktig som et konfliktforebyggende tiltak ved
at ansatte ser at tillitsvalgte/verneombud kan brukes som kanaler for å ta opp ulike problemer.

Arbeidsmiljøloven § 8-1(1) sier at i virksomheter som j evnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere
skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes
arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. § 8-2 (3) sier at informasjonen skal gis slik at
det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere
saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver,
finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med
et innhold som er passende.

Arbeidstilsynet mener at en formalisert møtestruktur for informasjon og drøftinger, inkludert
arbeidsmiljøsaker, er helt vesentlig for å kunne ivareta det systematiske HMS-arbeidet. Det blir
derfor varslet pålegg om at dette blir ivaretatt også på instituttnivået, og der det måtte være behov
også på avdelingsnivå, se påleggspkt. 1.

Valg og opplæring av verneombud ser ut til å være satt i system. 1-lovedverneombudet avholder
også jevnlige fagsamlinger for verneombudene ved UMB.

Bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT)
UMB har inngått avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er utarbeidet en plan og det
skrives rapporter for deres arbeid i virksomheten. BHT brukes i til mange aktiviteter av
forebyggende karakter samt undersøkelser/målinger og sykefraværsarbeid. Erfaringene har vært
at BHT har blitt brukt noe ulikt i sykefraværsarbeidet instituttene imellom. For bedre å sikre rett
oppfølging av sykmeldte har UMB innført et datasystem som både synliggjør hvem som har
ansvar for den konkrete oppfølgingen og trinnene i oppfølgingsprosessen. En sentral IA-
koordinator påser at BHT blir involvert i dialogmøter og følger prosessen videre.

Arbeidstilsynet anbefaler at UMB vurderer om de også ønsker involvering av BHT i saker som
gjelder konflikthåndtering eller kultur- og kommunikasjonsproblematikk.
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Organisering
Bruk av midlertidi ansettelse
Det framkom at UMB har hatt utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Det er startet et
oppryddingsarbeid knyttet til bruk av midlertidige stillinger. Dette følges opp på styrenivå og
det rapporteres nå tre ganger årlig. Arbeidstilsynet forutsetter at dette arbeidet videreføres.

Struktur
Mange ansatte var opptatt av problemstillinger vedrørende struktur, organisering og rutiner
knyttet til det daglige arbeidet. Det framkom ønsker om oppstramming og økt tydelighet av
gjeldende regler. Behovene var imidlertid ulike både yrkesgrupper imellom og fra institutt til
institutt. Eksempler på problemstillinger som ble tatt opp var:

Fleksitid — overtid — registrering/oversikt - avspasering/utbetaling

Planlegging, prioriteringer og system

Styringsverktøy

Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet

Forventninger (arbeidsoppgaver, - resultat, -mengde og -tid)

• Forventninger om Ja-mennesker?

Helhetlig oversikt, back-up, krisehåndtering

Informasjon og opplæring i interne system (+ presentasjonsteknikk for stipendiater)

Mange av de forholdene som ble tatt opp har ikke direkte tilknytning til arbeidsmiljøloven. De
har likevel betydning for ansattes opplevelse av trivsel og arbeidsmiljø. Stressbelastninger kan
også gi utslag i helseproblemer som for eksempel muskel-/skjelettplager. Arbeidstilsynet mener
derfor det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en kartlegging av elementene ovenfor på den
enkelte avdeling for å avdekke behov for klargjøringer, tilrettelegginger, nye rutiner, bedre
oversikt eller planlegging, informasjonsutveksling og opplæringsbehov etc.

- Om arbeidstid
Informas'on itt i sluttmøtet
Vedrørende arbeidstid ble det vist til et nytt system for registrering av arbeidstid som skal bidra
til bedre struktur. Reglene for overtid har vært tatt opp i personalforum, men det kan fortsatt være
behov for mer bevisstgjøring. Sentraladministrasjonen har en avtale om fleksitid som også
benyttes av andre.
Arbeidstils nets vurderin
Arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) sier at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan
gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Det er et behov for en tydeligere
avklaring av hvem som er, eller ikke er, omfattet av fleksitidsordningen og hvordan den skal
praktiseres.

- Om forventnin er o arbeidsmen de
Flere ansatte viser til stor arbeidsmengde og opplevelsen av å ikke strekke til eller få gjort en god
nok jobb. Spesielt ansatte på midlertidige kontrakter opplever det vanskelig å sette begrensninger
for nye oppgaver. Mange ansatte, spesielt innenfor vitenskapelige arbeider, har også egne
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forventningskrav som tidvis gjør det vanskelig å trekke grenser for hva som er forsvarlig
arbeidsmengde. Arbeidsgiver kan vanskelig sette grenser for den enkeltes forventningskrav til
seg selv, men det bør inngå som tema i medarbeidersamtaler som ledd i en bevisstgjøring for
den enkelte. I medarbeiderundersøkelsen er det stilt spørsmål om arbeidssituasjonen sett i
sammenheng med privatliv og i et helseperspektiv. Undersøkelsen vil kunne synliggjøre om det
er spesielle enheter eller yrkesgrupper som har særlig behov for oppfølging. Den enkelte ansatte
har imidlertid selv et ansvar for å melde fra om arbeidsmengden oppleves som uhåndterlig stor.

Ledelse
En del ansatte tok opp problematikk knyttet til fraværende ledelse. Vi har fått opplyst at mange
ledere i tillegg til sin lederfunksjon har faglige oppgaver knyttet til forskning. Opplevelse av
fraværende ledelse kan skyldes både fysisk vanskelig tilgjengelighet (reiser og møter), men også
at leder ikke har tid til å følge opp innmeldte behov/ønsker. Vi ser dessuten av
medarbeiderundersøkelsen at påstanden Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på
alvor, er det punktet der UMB som helhet kommer dårligst ut. Arbeidstilsynet antar også at noe
av den frustrasjon som framkom knyttet til punktet om struktur ovenfor er knyttet til leders
tilgjengelighet, tid og prioriteringer.

For ledere er det mange krav og forventninger som skal ivaretas, og mellomledergruppa fortalte
om høyt arbeidspress. Den pågående fusjonsprosessen med veterinærhøyskolen krever dessuten
mye ledelsesressurser. Det ble også vist til et behov for at leder må ha høyt fagnivå for å oppnå
respekt i fagmiljøet.

Ledelse innbærer mange elementer som faglig ledelse, administrativ ledelse, strategisk ledelse og
personalledelse. Arbeidstilsynet stilte i sluttmøtet spørsmål ved hva som prioriteres av disse.
Hensikten med spørsmålet var primært å bidra til en bevisstgjøring knyttet til behov og
prioriteringer.

Instituttene ved UMB er ulike av størrelse og har valgt noe ulike måter å organisere seg på.
Det er ikke noe fasitsvar for hva som er beste løsning, men det anbefales at instituttene har en
gjennomgang knyttet til ledelse som ornfatter organisering, ansvar, prioriteringer, arbeidsmengde
og støttefunksjoner/delegeringer. Dette bør også ses i sammenheng med de temaene som
framkommer under struktur i punktet ovenfor.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidsmiljølovens krav i § 4-1 (1) om at arbeidsmiljøet skal være
fullt forsvarlig også omfatter de ledere som ellers er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.

Relasjoner
Tilsynet avdekket ikke spesielle problemer, men det ble synliggjort noen utfordringer knyttet til
kultur og kommunikasjon. For å forebygge konflikter og bidra til økt trivsel kan det være viktig å
ha et jevnlig fokus på noen generelle utfordringer innen forskningsrelaterte virksomheter. Under
noen punkt har vi nevnt signaler som ble fanget opp under tilsynet.

- Globalisering
Internasjonalt samarbeid er en viktig del av dagens forskning. Det innebærer at det også kommer
flere utenlandske forskere og studenter til UMB. Kulturforståelse og kommunikasjon,
mangfoldsledelse og sosial ivaretakelse er viktige stikkord for jevnlig oppfølging. En nøkkel til
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bedre forståelse av norsk arbeidsliv kan være veiledning om den nordiske arbeidslivsmodellen
med trepartssamarbeid som kan ofte være både ukjent og uforståelig for andre.

- Kvinners status
Fra forskningsmiljøer innenfor tradisjonelt mannsdominerte fagområder er det ikke uvanlig at
kvinner opplever at de ikke blir tatt helt på alvor eller at de i større grad enn sine mannlige
kolleger må bevise sin dyktighet for å oppnå anerkjennelse. Kvinner opplever også oftere
kommentarer som kan oppleves som nedlatende eller kjønnsdiskriminerende. Også ved UMB
framkom det eksempler på slike kommentarer.

- Samarbeid eller konkurranse
Forskningsmiljøene har gjennom de senere årene fått stadig større krav til inntjening og for
forskere settes det krav til publiseringer. Dette gir ikke bare konkurranse mot andre
forskningsmiljø, men skaper også en intern konkurranse. Konkurranse kan være motiverende,
men det kan også friste noen til å bruke "ufine" metoder, som hersketeknikker, ryktespredning,
utfrysing og annet. Det er viktig å ha et jevnlig fokus på dette temaet, for en forskningsgruppe
kan bli svært sårbar om det oppstår slike elementer i gruppen.

- Uformell status og makt
I en stor organisasjon vil det alltid oppstå en del uformelle status- eller maktposisjoner. Hva som
gir slike posisjoner kan for eksempel være ansettelsestid, kompetanse, faglig anerkjennelse eller
relasjoner til sentrale personer. Dette uformelle hierarkiet er ofte mer synlig i akademiske miljø
enn i andre organisasjoner. I arbeidsmiljøsammenheng er det interessante om slike roller utøves
på en måte som begrenser en fri og åpen drøfting av problemstillinger, fordi enkeltpersoner har
fått en slags definisjonsmakt. Status kan også knyttes til grupper av arbeidstakere eller til type
arbeidsoppgaver. Ved UMB var det flere som var opptatt av status knyttet til forskning kontra
undervisning. Det ble uttrykt bekymring for kvaliteten på undervisningen om ikke det å
undervise fikk høyere status.

- Kritisk kommunikasjon
Forskning innebærer å stille kritiske spørsmål og evnen til formidling og mottak av kritikk blir
derfor viktig i forskningsmiljøet. Utgangspunktet er selvfølgelig at kritikk skal være saklig og
ikke gå på person. Men selv saklig kritikk kan være kan være sårbart når det omhandler noe en
har jobbet lenge med og nærmest har "lagt sin sjel i". Det kan derfor være nyttig å tidvis
diskutere hvordan dette oppleves innenfor fagmiljøene.

- Ensomhet
For vitenskaplig ansatte kan arbeidets art og organisering medføre at noen føler seg lite sett og
har en opplevelse av ensomhet. Fra Arbeidstilsynets rapporter fra tilsyn ved de andre
universitetene ser vi at dette har vært tema både for nyansatte og for de som selv kaller seg
"nedstøvede professorer". Ved UMB ble dette påpekt av stipendiatene og det anbefales å se på
mulige tiltak.
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Begrunnelse for varsel om pålegg

Medvirkning
Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i flere av sine bestemmelser, jf
arbeidsmiljøloven kapittel 8 og §§ 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 3.
Arbeidstakerne og verneombud (tillitsvalgte) har både en rett og en plikt til å medvirke i
utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. For å sikre
at arbeidstakerne får nødvendig informasjon og sikre medvirkning, plikter arbeidsgiver å
iverksette tilstrekkelige arenaer for å ivareta ovennevnte lovkrav. På bakgrunn av det som
fremkom i tilsynet mener vi virksomheten ikke har satt medvirkning godt nok i system ved alle
instituutene. Se varsel om pålegg nr. 1
Varsel om pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første
og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg:

1. Virksomheten må sikre at medvirkning b1ir ivaretatt gjennom formaliserte møtefora også
på instituttnivå (ved behov også på avdelingsnivå), jf. Arbeidsmiljøloven §§ 8-1 (1), 8-2
(3) og 6-2 (4).
Frist for gjennomføring av pålegget vil være: 01.04.12.

Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en orientering om hvordan den
formelle medvirkningen blir ivaretatt ved instituttene.

Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister
som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 10.02.12.

Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet
i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten.

Vi ber om at vårt referansenummer 2011/15442 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Tommy Pedersen
tilsynsleder Tone Andersen
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
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Hovedverneombudet
Hovedtillitsvalgte
HMS-leder Lena M. Kjøbli

Vedlegg: Deltaker i gruppesamtalene



Tilsyn «Arbeid for helse» 



U
N

IVERSITETET FO
R M

ILJØ
- O

G
 BIO

VITEN
SKAP 

www.umb.no 

Tilsyn «arbeid for helse» 

 Formøte med ledelsen ved UMB, hovedverneombud, 
bedriftshelsetjeneste og Personal- og Organisasjonsavdelingen 
23.08.11 

 Uke 43, gruppesamtaler med 6 grupper, 8-10 i hver gruppe: 
– Administrativt ansatte 

– Teknisk ansatte 

– Faste vitenskapelige ansatte 

– Midlertidig vitenskapelig ansatte 

– Mellomledere 

– Verneombud 

 Tema for tilsynet var psykososiale og organisatoriske forhold 
– Systematisk HMS arbeid, bedriftshelsetjeneste, medvirkning, opplæring, 

arbeidsbelastning, omstilling, konflikter, trakassering, vold og varsling 

 Sluttmøte 15.12.11 
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Pålegg: 

 Virksomheten må sikre at medvirkning blir ivaretatt gjennom 
formaliserte møtefora også på instituttnivå (ved behov også på 
avdelingsnivå). Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet 
har mottatt en orientering om hvordan den formelle 
medvirkningen blir ivaretatt ved instituttene. Frist 1.4.2012 
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Hovedinntrykket til Arbeidstilsynet er: 

 at ansatte trives godt på UMB, men at det er noen 
utfordringer, i det vesentlige knyttet til struktur og 
organisatoriske forhold samt bygningsmessige utfordringer 
(ikke en del av dette tilsynet). 

 

Arbeidstilsynet har innspill til videre arbeid med struktur og 
organisatoriske forhold: 

– Systematisk HMS arbeid (Konflikthåndtering og vold/trusler) 

– Medvirkning, lokalt 

– Bruk av bedriftshelsetjeneste 

– Bruk av midlertidige ansatte 

– Struktur og organisering av arbeidet 

– Ledelse (fraværende ledelse) 
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Organisasjonskultur og kommunikasjon 

 Globalisering (kulturforståelse, mangfoldsledelse) 

 Kvinners status 

 Samarbeid eller konkurranse (i forskningsmiljøene) 

 Uformell status og makt (det uformelle hierarkiet) 

 Kommunikasjonskultur (saklig tilbakemelding) 

 Ensomhet (spesielt stipendiatene) 

 

– Viktige innspill i lederopplæring og i arbeidet med 
utvikling av personalpolitikk for DnU 
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Departementsråden

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres ref Vår retDato
201102100-/AMR17.012012

Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova - anmodning om Justis- og
politidepartementets vurdering av dagens regelverk

Kunnskapsdepartementet ber Justis- og politidepartementets lovavdeling om en vurdering
av regelverket om rett til innsyn i utdanningsinstitusjoners opplysninger om deres
studenter, elever og barn i barnehager i medhold av offentleglova.

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet mottok 6. april 2011 en klage på avslått innsynsbegjæring i lister
over studenter ved NTNU som inneholdt opplysninger om fagretning, navn, adresse og
telefonnummer. Rekruttering AS ba om en elektronisk sammenstilling av opplysningene
fra NTNUs database. Kunnskapsdepartementet overprøvde NTNUs avslag med grunnlag i
gjeldende lowerk, og ba NTNU om å gi innsyn i opplysningene. Departementet tok for
øvrig opp problemstillingen med Datatilsynet og Lovavdelingen i forbindelse med
behandlingen. Saken har fått mye medieoppmerksomhet og skapt reaksjoner i sektoren.

Saken illustrerer en konflikt mellom to ulike hensyn; offentlighetens rett til innsyn og
privatpersoners interesse i at personopplysninger brukes til det formål de er innhentet for.
Tilsvarende gjelder for samme type informasjon fra offentlige barnehager og den
offentlige delen av grunnopplæringen.

Nedenfor følger en redegjørelse for den regelverksforståelsen Kunnskapsdepartementet
har lagt til grunn i behandlingen av klagen.

Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: lerkeg. 18 Telefon: 22247408 Telefaks: 22249540

Org. nr.: 872 417 842



Offentleglova
Dokumenter i offentlig virksomhet er som hovedregel offentlige dersom ikke annet følger
av lov eller forskrift, og alle kan kreve innsyn i disse dokumentene, jf. offt. § 3.

Det følger av offt. § 9 at alle har rett til å kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger
som er elektronisk lagret i databasene til et offentlig organ dersom sammenstillingen kan
gjøres med enkle fremgangsmåter. Opplysningene som er lagret i institusjonenes
studentdataregister kan i de fieste tilfeller sammenstilles med enlde grep. Tilsvarende
gjelder som regel også for skolers og barnehagers registrering av elevinformasjon.
Resultatet av en slik sammenstilling vil bli ansett som et nytt saksdokument.
Offentleglovas regler vil gjelde også for dette dokumentet, jf. Rettleiar til offentleglova s.
43.

Etter offi. § 13 første ledd plikter forvaltningen å unnta taushetsbelagte opplysninger i lov
eller i medhold av lov. Navn, utdanningsnivå og kontaktinformasjon er imidlertid ikke
taushetsbelagte opplysninger i offentleglovas forstand. Etter departementets vurdering i
klasselistesaken inneholdt ikke den konkrete sammenstillingen taushetsbelagte
opplysninger om personlige forhold. Lovavdelingen har i en tidligere tolkningsutt2lelse
uttalt at elevlister ikke kan unntas så lenge opplysningene ikke er taushetsbelagte etter
offentleglova. Opplysningene kunne følgelig ikke unntas med hjemmel i offi. § 13 første
ledd, jf. fvl. § 13 første ledd første alternativ.

Etter offl. § 14 kan organinterne dokumenter imntas fra offentligheten. Lovavdelingen
peker i nevnte tolkningsuttalelse på at klasselister som utelukkende brukes av skolens
lærere og administrative personale i organiseringen og planleggingen, og ikke er utlevert
til eksterne, som foresatte, vil kunne unntas offentlighet med hjemmel i offl. § 14 første
ledd. Det er imidlertid kun lister som et organ allerede har opprettet og benyttet til internt
bruk som kan regnes som et organinternt dokument. Sammenstilling av opplysninger som
følge av en innsynsbegjæring etter offl. § 9 er ikke opprettet for eget, internt bruk og faller
derfor utenfor bestemmelsen selv om opplysningene hentes fra interne dokumenter som
er laget for studieadministrative formål. I klasseistesaken ble resultatet at de konkrete
opplysningene skulle gis innsyn i etter offentleglova.

Personopplysningsloven
Opplysninger om studenter lagret i utdanningsinstitusjonenes dataregister, samt samme
type informasjon fra offentlige barnehager og den offentlige delen av grunnopplæringen er
personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1. Opplysningene må derfor
behandles i tråd med de krav som er fastsatt i personopplysningsloven § 8.

Personopplysningsloven § 6 sier uttrykkelig at "Loven her begrenser ikke innsynsrett etter
offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger".I
lovavdelingens vurdering av forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven
understrekes det at reglene i personopplysningsloven ikke er til hinder for innsyn etter
offentleglova eller annen lovgivning som gir rett til innsyn i personopplysninger.

Side 2



Det er likevel slik at den som får filgang til personopplysninger gjennom bruk av
innsynsretten etter offentleglova, selv plikter å overholde personopplysningslovens krav til
behandling av personopplysninger, jf. offl. § 7 første ledd.

I praksis kan et vedtak som gir rett til innsyn etter offentleglova medføre utfordringer med
hensyn til oppfyllelse av enkelte krav og rettigheter som er nedfelt i
personopplysningsloven. Institusjonen som behandlingsansvarlig har ingen adgang til å
vurdere om mottaker av informasjonen ivaretar et legitimt formål med
innsynsbegjæringen. En som har krav på innsyn etter offentleglova skal få dette uavhengig
av formål og hvem vedkommende her. En institusjon skal derfor heller ikke vite om og
hvordan mottaker skal bruke opplysningene videre eller hvorvidt mottaker oppfyller
personopplysningslovens krav for slik videre bruk.

Personopplysninger som inngår i offentlige dokumenter skal det som hovedregel kunne
gis innsyn i etter offentleglova. Selv om personopplysningsloven stiller krav til bruk av
personopplysninger som er utlevert med hjemmel i offentleglova, ser det ut til at dette kan
få uheldige konsekvenser for elever, barn i barnehager og studenter som er registrert i
våre institusjoners store databaser. Dette er informasjon som særlig kan være av interesse
i for eksempel markedsføringsøyemed eller for rekrutteringsfirmaer, og når
informasjonen er gitt ut mener enkelte at personvernet allerede er krenket. Det kan
anføres at dette gir et noe vilkårlig utslag hva gjelder grad av personvern for disse
gruppene sammenlignet med, fflsvgende grupper som studerer, får opplæring ved eller
går i barnehage i private virksomheter/institusjoner.

Anmodning om vurdering
Flere utdanningsinstitusjoner og studenter stiller seg kritiske til departementets vedtak i
klasselistesaken og til lovens rekkevidde. Departementet har mottatt en rekke
henvendelser fra studenter som opplever utlevering av klasselister som en krenkelse av
deres personvern. Flere skoler og skoleledere har også tidligere gitt utrykk for at dagens
lovverk får uheldige konsekvenser.

Kunnskapsdepartementet har foreløpig behandlet én klage som omhandler
sammenstilling av studentopplysninger etter ofel. § 9, men har allerede nå mottatt flere
klager som må vurderes konkret.

Offentleglova har en sentral og viktig funksjon for Kunnskapsdepartementets
ansvarsområde, da den bidrar til åpenhet og innsyn i et forvaltningsområde som berører
svært mange mennesker i ulike faser av livet Hensynene bak loven er å sikre
demokratiske prosesser og åpenhet rundt forvaltningsinstitusjoners arbeid. Offentleglova
§ 9 gir i så måte et viktig bidrag til å oppfylle disse hensynene.
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Kunnskapsdepartementet opplever likevel at det oppstår en del vanskelige spørsmål i
skjæringspunktet mellom offentleglova og personopplysningsloven, slik rekkevidden av
disse bestemmelsene er formulert i dag.

Vi ber om lovavdelingens vurdering av om forholdet mellom offentleglova og
personopplysningsloven er hensiktsmessig for å ivareta både allmennhetens rett til innsyn
og den enkeltes krav på personvern.

Videre ber vi om lovavdelingens vurdering av grensen for hva som repes som "urimelig
arbeidskrevende" etter offl. § 12 bokstav b. Vi ber om en rask avklaring av spørsmålet da
departementet vil måtte vurdere dette i en konkret klagesak som vi har mottatt.

Med hilsen

Kopi:
Datatilsynet
Universiteter og høyskoler
NSO

Trond Fevolden
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Universitetet for miljø og biovitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

Deres ref Vår ref Dato

201105686 25.01.2012

Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2012 - Kap. 281 post 01 -
Insentivordning for kvinner i MNT-fag - 81175

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012, jf. Innst. 12 S (2011-2012) og
Prop. 1 S (2011-2012). Videre viser vi til ordinært tildelingsbrev datert 21. desember 2011.
Grunnet en inkurie fikk ikke UMB i dette brevet uttelling for tilsetting av en kvinne i
MNT-fag.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dettekr 300 000 for den aktuelle tilsettingen.
Midlene utbetales til UMBs konto7694 05 12510.

Vi ber om at det rapporteres på bruk av midlene i Rapport og planer (2012 -2013) innen
15. mars 2013, jf. mal for rapportering på DBH sine hjemmesider.

Med hilsen

P
He da Hus y (e.f
avdefingsdirektør 4 ,Yri r3erDig rududun Berg

rådgiver

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 postmottak@kd.den.no Telefon 22 24 77 01 Steinar Johannessen
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementet.no Telefaks 22 24 27 33 Telefon 988 27 170

Org no. 872 417 842



Kopi:
Riksrevisjonen
UMB v/regnskapsavdelingen
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Vedlagt adresseliste

Deres ref Vår ref Dato
201004004-/OHA 01.02.2012

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger,
beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette forslag til endringer i forskrift
16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring.
Kunnskapsdepartementet foreslår en presisering i forskriften som innebærer at
yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede
titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i
teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt
fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

Høringsfristen er satt til 3 måneder. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes
elektronisk til ostmottak@kd.de .no innen 3. mai 2012.

Bakgrunn for forslaget
KD fastsatte 27. november 2009 ny § 71 i gradsforskriften, som gir beskyttelse mot uriktig
bruk av beskyttede titler, som ble gitt etter tidligere gradssystem. Blant annet er titlene
siviløkonomogsivilingeniørbeskyttet etter § 71. Dette innebærer at institusjoner ikke kan
tildele de beskyttede titlene, alene eller som en del av en annen tittel. Dette betyr også at
enkeltpersoner ikke kan titulere seg med en slik tittel, uten at vedkommende har oppnådd
denne tilsvarende graden gjennom utdanningssystemet.

Gradsforskriften er fastsatt i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-2, som blant
annet i sjette ledd fastsetter bøter som sanksjonsmiddel for "den som forsettlig eller
uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del av en annen tittel, uten å ha

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Universitets- og hayskoleavdelingen Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 postmottak@kd.deo.no Telefon 22 24 77 01 Øystein Hagen
0032Oslo www.kunnskapsdepartementet.noTelefaks 22 24 95 40 22 24 77 89

Org no. 872 417 842



rett til dette etter første eller fierde ledd...". Departementet kan foreta endringer i
forskriften, jf. forskriften § 72.

Innføring av Kvalitetsreformen
I St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, står det: "Bachelor og master
etterfølges vanligvis av "of Science" eller "of Arts" eller lignende. Med den nye gradsstrukturen
er det behov for slike tilføyelser, tilsvarende bachelor i ingeniørfag og master i samfunnsfag.
Disse vil ikke være en del av graden og følgelig ikke en del av den lovbeskyttede tittelen(...)"
(side 39).

I Innst. S. nr. 188 (2001-2002) står det på: "Nivåbetegnelsen "bachelor" og "master" fastsettes
sentralt, mens institusjonene selv kan gjøre tilføyelser og presiseringer, også yrkestitler som i
dag er omtalt iforskrift." (side 2).

Departementets forslag
Departementet er kjent med at titlene sivilingeniør og siviløkonom fremdeles blir brukt av
enkelte institusjoner som tilleggstittel på vitnemål som blir utstedt, og flere institusjoner
skriver på sine internettsider at de tilbyr sivilingeniør- og siviløkonomutdanninger. Som en
videreføring av dagens praksis, ønsker departementet å fremme forslag om at yrkestitlene
sivilingeniør og siviløkonom fortsatt skal være beskyttede titler, men at
utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og
mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan
anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Vi foreslår at nevnte titler
fiernes fra oppramsingen i § 71, men presiseres i et nytt annet ledd.

Departementet ønsker at det fremdeles skal være en beskyttelse mot at enkeltpersoner
skal kunne titulere seg med en beskyttet tittel, uten at vedkommende har oppnådd denne
graden gjennom utdanningssystemet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Grøholt
avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Utkast til forskrift om endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet
tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
- Liste over høringsinstansene
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Adresseliste
Berørte departementer aD, NHD, FIN, og FAD)
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Politihøgskolen
Forsvarets høgskole
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Norsk forbund for fiernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Skolenes landsforbund
Voksenopplæringsforbundet Vofo
Forskerforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge — SiN
Studentorganisasjonene (Norsk studentorganisasjon, ANSA og
fagskolestudentorganisasjonen)
Folkehøgskolerådet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk kulturskoleråd
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning — SIU
Statens lånekasse for utdanning
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Vox
Datatilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksrevisjonen
Sametinget
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Econa
NITO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge — LO
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning - NR0A
Norsk Presseforbund
Norsk Tjenestemannslag NTL
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
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Unio
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
NIFU
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Utkast til forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet
tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet X med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2.

I forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og
normert studietid ved universiteter og høyskoler gjøres følgende endringer:

§ 71 skal lyde:

§ 71. Beskyttede titler

Følgende titler, som tidligere har blitt tildelt av institusjoner som går inn under lov om
universiteter og høyskoler, er beskyttet etter denne forskrift:

I. Candidata/ candidatus magisterii (cand.mag.)

Candidata/ candidatus agriculturae (cand.agric.)

Candidata/ candidatus educationis (cand.ed.)

Candidata/ candidatus juris (cand.jur.)

Candidata/ candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Candidata/ candidatus mercatoria/ mercatorius (cand.merc.)

Candidata/ candidatus rnusicae (cand.musicae)

Candidata/ candidatus odontologiae (cand.odont.)

Candidata/ candidatus oeconomiae (cand.oecon.)

Candidata/ candidatus paedagogiae (cand.paed.)

Candidata/ candidatus paedagogiae specialis (cand.paed.spec.)

Candidatal candidatus pharmaciae (cand.pharm.)

Candidata/ candidatus philologiae (cand.philol.)

Candidata/ candidatus rerum politicarum (cand.polit.)

Candidata/ candidatus sanitatis (cand.san.)



Candidata/ candidatus scientiarum (cand.scient.)

Candidata/ candidatus sociologiae (cand.sociol.)

Candidata/ candidatus socionomiae (cand.socion.)

Examinata/ examinatus oeconomiae (exam.oecon.)

Kandidat i arbeidshelse

Kandidat i folkehelsevitenskap

Kandidat i helseadministrasjon

Kandidat i musikk

Kandidat i sykepleievitenskap

Designkandidat

Fiskerikandidat

Hovedfagskandidat

Høgskoleingeniør

Idrettskandidat

Kommunalkandidatutdanning

Kunstfagkandidat

Maritim kandidat

Ernæringsftsiolog

Sivilarkitekt

Sivilbibliotekar

Sivilindustridesigner

Sivilmarkedsfører

Licentiata/ licentiatus juris (lic.jur.)

Licentiatal licentiatus odontologiae (lic.odont.)

Licentiataflicentiatus philosophiae (lic.philol.)

Magister artium (mag.art.)



Doctor agriculturae (dr.agric.)

Doctor artium (dr.art.)

Doctor ingeniør (dr.ing.)

Doctor juris (dr.juris)

Doctor legis (dr.legis)

Doctor medicinae (dr.med.)

Doctor medicinae veterinariae (dr.med.vet.)

Doctor odontologiae (dr.odont.)

Doctor oeconomiae (dr.oecon.)

Doctor psychologiae (dr.psychol.)

Doctor rerum politicarum (dr.polit.)

Doctor scientiarum (dr.scient.)

Doctor technicae (dr.techn.)

Doctor theologiae (dr.theol.).

Nytt § 71 annet ledd skal lyde:

Titlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) er beskyttet etter første ledd, men
utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og
mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende
disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

II

Forskriften trer i kraft straks.



DET Ko)NGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Thor Heyerdal Instituttet v/ Willy Østreng
will-oe@online.no

Deres ref Vår ref Dato
e-post 23.11.2011 201105684-/TNK 01.02.2012

Internasjonal sommerskole for helhetlig forvaltning av miljø — møteforespørsel fra
Thor Heyerdal Instituttet

Det vises til e-post sendt til statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen datert 21. november 2011,
og bekreftelse på at saken er oversendt Kunnskapsdepartementet 12. desember 2011.

Kunnskapsdepartementet ser positivt på samarbeidet mellom Universitetet for miljø og
biovitenskap (UMB) og Thor Heyerdal Instituttet, og registrerer at de to partene er enige
om å videreføre finansieringen av et Thor Heyerdal professorat.

Kunnskapsdepartementet viser til at det 25. mai 2010 ble avholdt et møte med forsknings-
og høyere utdanningsminister Tora Aasland der de to institusjonene redegjorde for sine
planer for en sommerskole. Det kom under møtet fram at en sommerskole av denne type
vanskelig kan innpasses i de ordninger for forskerutdanning som
Kunnskapsdepartementet driver, bl.a. via Norges forskningsråd. Statsråd Aasland
oversendte derfor søknaden om støtte til en slik sommerskole til
miljø- og utviklingsministeren, og Kunnskapsdepartementet viser til brev fra
Utenriksdepartementet til UMB datert 30. juni 2010 med avslag på økonomisk støtte.

Henvendelsen om et møte for å drøfte finansiering av en sommerskole for phd-
studenter/unge forskere er forelagt statsråden. Kunnskapsdepartementet kan ikke se at
det er noen nye momenter som tilsier at det er aktuelt med et nytt møte om saken.
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Kunnskapsdepartementet vil videre understreke at departementet i liten grad øremerker
bevilgninger til særskilte tiltak ved universiteter og høyskoler, men at disse institusjonene
står fritt til å gå inn i denne typen samarbeid innenfor eksisterende budsjettrammer.

Med hilsen

Hedda Huseby e.f.)
avdelingsdirektør

Kopi:
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Torkel Nybakk Kvaal
rådgiver
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Se vedlagte adresseliste

Deres ref Vår ref Dato
201105625-/TNK 01.02.2012

Innplassering i kategori for femårig integrert lærerutdanning og
videreutdanningsemner tilknyttet integrert lærerutdanning

I behandlingen av statsbudsjettet for 2011 ble det besluttet at de nye
grunnskolelærerutdanningene fra 2011 skulle innplasseres i kategori D i
finansieringssystemet, jf. Innst. 12 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2010-2011). Dette
gjennomføres med økning av langsiktig og strategisk bevilgning over en fireårsperiode, og
med uttelling i kategori D når de aktuelle studiepoengene avlegges, normalt to år senere.

For den 5-årige integrerte læreutdanningen har Kunnskapsdepartementet tildeltnye
studieplasser i 2009 og 2011 i kategori D i langsiktig og strategisk bevilgning, og med
uttelling i kategori D i utdanningsinsentivet to år senere.

Departementet vil i forbindelse med budsjettet for 2013 endre innplassering for
eksisterende studietilbud i 5-årig integrert lærerutdanning slik at alle institusjoner med
slike tilbud får uttelling for avlagte studiepoeng i kategori D. Endringen for eksisterende
studieplasser vil kun gi økt uttelling for avlagte studiepoeng i utdanningsinsentivet, det
legges ikke opp til endring i finansiering av den langsiktige og strategiske bevilgningen.

Det vises videre til Stortingets behandling av St. meld. nr. 44 (2008-2009)Utdanningslinja,
jf. Innst. 192 S. (2009-2010), og vedtak om at studiepoeng avlagt på videreutdanninger skal
rapporteres i samme kategori som filsvarende grunnutdanning.

Departementet ber om at institusjonen melder inn eventuelle
videreutdanningsprogrammer som oppfyller følgende kriterier:
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1.Videreutdanning for lærere som tilbys kandidater med lærerutdanninger innplassert
i kategori D (grunnskolelærerutdanninger, tidligere allmenlærerutdanning,
integrert 5-årig lærerutdanning, PPU, faglærerutdanninger i formgiving, kunst,
håndverk ved Hi0A/HiT)

Videreutdanningen må omfatte didaktikk og praksis. Det er med andre ord ikke
tilstrekkelig at et studieprogram/emne tas av lærere for å være omfattet av
kategorihevingen.

Førskolelærerutdanning, andre faglærerutdanninger og yrkesfaglærerutdanning
videreføres i kategori E. Følgelig er videreutdanningsprogrammer knyttet til disse
utdanningene ikke omfattet av hevingen og skal ikke meldes inn.

Departementet understreker at programmer må oppfylle alle kriteriene for å bli hevet til
kategori D.

Institusjonene trenger ikke å melde inn programmer/emner som allerede er innplassert i
kategori D, eller som er meldt inn direkte til DBH i forbindelse med prosessen for VU-
emner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene, jf. brev sendt til GLU-tilbydere datert 7.
desember 2011.

Programmer/enkeltstående emner meldes inn direkte til departementet i eget brev eller
per e-post til tnk@kd.dep.no. Det er viktig at oversikten inneholder program/emnekode
og programnavn slik dette fremgår i DBH, samt en kort beskrivelse som tar utgangspunkt
i kriteriene ovenfor.

Frist for å rapportere settes til 20. februar 2012.

Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal
rådgiver

dda Huse ay (e.f.
avdelingsdirektør
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MØTEBOK 
 
 
 

Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 
 
 

Til stades:                                Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA  
    Gerd Vegarud, forskingsleiar ved IKBM  
    Nils Bjugstad, forskingsleiar ved IMT     
    Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA 
    Jan Mulder, forskingsleiar ved IPM, til stades frå sak 2/2011  
    Atle Guttormsen, forskingsleiar ved IØR 
    Randi Kaarhus, forskingsleiar ved Noragric 
    Ruth Haug, prorektor for forsking og leiar av Forskingsnemnda  
    Sheena Gilchrist Lisland, representant for teknisk-administrativt tilsette
    Anders Myhr, representant for stipendiatane     
    Stefan Marinai, student 
    Camilla Dehli Østerud, student 
    

Professor Tor Arve Benjaminsen var til stades under handsaminga av sak 
10/2012.    

         
Forfall:  Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP. Vara kunne 

heller ikkje møta 
Trine Isaksen, student       

  
Frå sentraladministrasjonen: Ragnhild Solheim, forskingsdirektør 
    Ågot Aakra 
     
Møteleiar:   Ruth Haug 
    
Møtebok:   Ågot Aakra. 
 
 

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP 
FORSKINGSNEMNDA 

FON-SAK 16/2011 
MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 
 
FOR GODKJENNING PER E-POST 
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Velkomen 
Instituttleiar Øystein Johnsen ønskte velkomen til IPM og orienterte kort om IPM 

- Fagområde,  forskingsgrupper og studieprogram 
- Utfordringar ved IPM når det gjeld  

o studentsøking  
o forskingsproduksjon  
o personalsituasjon  
o økonomi og forskingsfinansiering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak  7/2012 Innkalling og saksliste 
 
Dokument: 

a) Innkalling med saksliste 
b) Vedlegg: 

Møtebok frå FoN-møte 12.01.12 (godkjent per e-post). 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 
 
Sak 8/2012 Tildeling av midler til forskningsinfrastruktur 2012 
 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg:  

1. Utlysningsteksten for 2012 
2. Mal for investeringsplanene 
3. Oversikt over instituttvise tildelinger for perioden 2009-2011 

Instituttenes langsiktige investeringsplaner per 20.01.2012 (INA, IKBM, IPM, ILP, IMT, IHA) 
 

Vedtak: 
1. FoN legger instituttenes egne prioriteringer til grunn for følgende tildeling for 2012 og prioritering 

for 2013:  
 
a) For utstyr som kan anskaffes i løpet av 2012

Institutt 
: 

Infrastruktur enhet Fagområde/tema Kostnad Begrunnelse 
IMT Fleksibelt pilotanlegg for 

partikkelseparasjon med 
online/mobil utstyrsrigg 

Vann og miljøteknikk/ 
avansert renseteknikk 

1 300 000 kr 
(Total kostnad:1 700 000 kr. 
Ekstern finansiering: 400 000kr 

I henhold til vedtak 
8/2011 

ILP Arkiv (database) 
grøntanlegg 

Hagekunst 2 000 000 kr I henhold til vedtak 
8/2011 

IKBM MS-detektor til 4 HPLC 
systemer 

Bioenergi 1 200 000 kr 
(Total kostnad:1 800 000 kr. 
Har satt av 600 000 på eget 
budsjett) 

Strategisk viktig 
område for aktuelt 
institutt og prioritert 
med egenkapital 

IPM ICP-MS Uorganisk analyse 
(Miljøkjemi,radiokjemi,, 
analytisk kjemi) 

1 000 000 kr 
(Total kostnad:1 600 000 kr. 
Har satt av 600 000 på eget 
budsjett) 

Strategisk viktig 
område for aktuelt 
institutt og prioritert 
med egenkapital 

INA PerkinElmer 2400 Series II 
CHNS/O Element 
Analyser 

Økofysiologi/botanikk 
/skogskjøtsel/beiteøkologi 
skogøkologi 

561 948 kr Strategisk viktig 
område for aktuelt 
institutt 

Total    6 061 948 kr  
 

b) For utstyr som kan anskaffes i 2013: FON foreslår at 830 000 kroner av neste års budsjett for 
interne midler til forskningsinfrastruktur bindes opp for å dekke IHAs 1. prioritet: 
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”Laboratorieekstruder til produksjon av spesialfôr” innenfor området husdyrproduksjon. 
Vedtaket gjør at IHA allerede i år kan starte innkjøps- og anbudsprosessen for anskaffelse av 
utstyret.  

c) Tildelingen forutsetter at universitetsstyret vedtar budsjett til vitenskapelig utstyr også for 2013. 
 

2. Forskningsnemnda ber om at opplysninger om hvilken merverdi, i form av publikasjoner og 
eksterne forskningsmidler, som omsøkt forskningsinfrastruktur kan gi UMB, legges til 
investeringsplanen. 
 

3. Forskningsnemnda ber om at forskningsavdelingen arbeider videre med å få på plass en elektronisk 
brukervennlig oversikt over forskningsinfrastruktur som UMB har.  
 

4. Forskningsnemnda ber om at administrasjonen utarbeider et veikart for UMBs investering i og 
behov for vitenskapelig utstyr. Veikartet oppdateres årlig. 

 
 

Sak 9/2012  Høringssvar på universitetsdirektørens forslag til evaluering av 
UMBs budsjettmodell  

 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
 
Vedtak: 
Forskningsnemnda velger primært å uttale seg om fordelingen innenfor forskningskomponenten (”F”) i 
GUFS: 
 

1. For forskningskomponenten bør man se på muligheten for å redusere vektingen av indikatoren 
for EU-midler og for NFR-midler for å opprettholde eller eventuelt øke vektingen av 
publikasjonspoeng. Dette punktet ble vedtatt etter avstemning, med 4 stemmer for og 2 
stemmer mot, og 6 avsto fra å stemme. 
  

2. FoN er noe skeptisk til forskningsformidlingskomponenten slik den er i dag. Dersom 
forskningsformidlingskomponenten skal beholdes, må registrering av formidlingshendelser 
kvalitetssikres bedre.  kvalitetsikres.  

 
3. UMB bør vurdere å endre beregningsgrunnlaget for publikasjonspoeng i 

forskningskomponenten fra ett år til gjennomsnittet for de siste tre årene.  
 

4. FoN anbefaler at ”S” inngår i ”F”. FoN viser i denne sammenheng til KDs modell hvor det 
ikke er avsatt midler til en egen S-komponent.. 

 
5. FoN anbefaler at uttelling for doktorgrader økes til nivået i KDs modell.   
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Sak  10/2012   Publisering: Prosess for å auka publiseringa 
”Hvordan kan UMB oppnå mer og bedre forskning?” (Rapport 
frå gruppe) 

 
Dokument 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1. Tiltak for å auka publiseringa ved UMB, støtta av FoN. 
2. “Hvordan kan UMB oppnå mer og bedre forskning?” Rapport til FoN, ved L. Sigve 

Håvarstein og Tor A. Benjaminsen.  
 
Vedtak: 

1) Forskingsnemnda takkar Tor Arve Benjaminsen og Sigve Håvarstein for det gode og grundige 
arbeidet som har ført fram til rapporten “Hvordan kan UMB oppnå mer og bedre forskning?” 

2) For å auka publiseringa og oppnå meir og betre forsking ved UMB, vil Forskingsnemnda, i 
samarbeid med Forskingsavdelinga, særleg arbeida med: 

a. Styrkt forskingsleiarskap ved UMB

b. 

. Herunder ligg det å utvikla sterkare 
publiseringskultur, etablera frivillig mentorordning og styrkt forskingssamarbeid 
innanfor institutta 
Tid til forsking

c. 

. Forskarar ved UMB må ha meir samanhengande tid til forsking, noko 
ein kan sikra m.a. ved endringar i undervisningsrutinar og redusert 
administrasjonsbelastning. 
Rekruttering

d. 

.Ved rekruttering til vitskaplege stillingar, bør UMB vektleggja forskartalent 
og publiseringsevne.  
Forskingsfinansiering og offensivt forskingspolitisk arbeid. 

e. Forskingsnmenda ber Forskingsavdelinga førebu ei sak om korleis auka driftsmidlane 
(t.d. ”matpakken”) som PhD-kandidatar ved UMB har til rådvelde. 

Til neste møte utarbeider 
Forskingsavdelinga forslag til korleis UMB kan arbeida smartare med 
forskingsfinansiering.  

3) Forskingsnemnda ber Forskingsavdelinga om å utarbeida planar, med tidslinjer og evt.  
budsjett,  for gjennomføring av tiltaka til neste møte i Forskingsnemnda. 
 

Sak 11/2012  UMBs årlige rapport til Kunnskapsdepartementet 
 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg og referanser:  

1. Framdriftsplan for UMB  
2. Utkast til rapport for 2011 fra deler som er knyttet til forskning, forskerutdanning, 

formidling og næringsutvikling i sektormål 2 og 3, pr 06.02.2012  (Rapport og planer 
2011-2012) inkludert forslag til innledningskapittel om forskning. 

3. UMBs mål for 2011, se Årsplan 2011 fra side 10 og 11 som omhandler de deler som er 
knyttet til forskning, forskerutdanning, formidling og næringsutvikling i sektormål 2 og 
3. 

 
Vedtak: 

1. Forskningsnemnda tar utkastet til rapport for 2011 til orientering.  
2. Forskningsavdelingen innarbeider innspill fra Forskningsnemnda (kommentarer i møtet og 

kommentarer sendt Ragnhild per e-post innen 14.02.) i det videre arbeidet med ferdigstillelsen 
av rapporten. 

 

http://www.umb.no/statisk/okonomi/arsplan_2011.pdf�
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Sak 12/2012  Fagevalueringar: Biologi, medisin og helsefag. Geofag. 
 
Saka utsett. 
 
Sak  13/2012 Forskingsprisen 2012, forslag til medlemer i 

bedømmingskomitéen 
 
Dokument 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1. “Pris for god forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Forskningsprisen). 
Statutter” 

 
Vedtak: 

1. Forskningsnemnda føreslår følgjande fire medlemer til bedømmingskomiteen for prisen for god 
forsking ved UMB 2012: 
 
Professor Ole Gjølberg (IØR), leiar 
Professor Inger-Lise Saglie (ILP) 
Professor Erik Ropstad (ekstern, NVH) 
Professor Tor Arve Benjaminsen (Noragric) 
 
 

Sak 14/2012  Informasjonssaker 
 
Dokument: 

A. Nytt om Det nye universitetet (munnleg) 
B. US-møte 26.01.2012 (munnleg) 
C. Forskingsformidlingsprisen 2012 
D. Veilederforum ved UMB 
E. PhD-studentene som forskningsressurs – hvilke tiltak er iverksatt? 
F. Evaluering av norsk doktorgradsutdanning 
G. Utlysingar frå Regionale forskingsfond 
H. Utlysingar frå NFR og EU 

 
 
Sak 15/2012  Eventuelt 
 

A. Kommande utlysing av midlar til Nasjonale forskarskolar (NFR). Orientering.  
B. BIOTEK2021-utlysing. Orientering.  
C. Kvotestipend. Kva for land er omfatta av ordninga? Kva må til for å inngå samarbeidsavtale? 

(Kort orienteringsrunde) 
D. Ekstra møte i Forskingsnemnda. Forslag om ekstra møte tysdag 13.3. kl 0830-1030. Ågot 

sender innkalling.    . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP DRØFTINGSMØTE MED ORGANISASJONENE MØTEDATO 27.01.2012 

— 

1302 
1901 

Til stede fra tjenestemannorganisasjonene: 
Kurt R. Johansen, Parat 
Annie Aasen, Parat 
Bjørnar Sæther, Parat 
Pål Sebergsen, hovedverneombud 
Salima Fjeld, Nito 
Trond Langseth, NTL 
Signe Kroken, NTL 
Berit Ingebrigsten 
 
 
Til stede fra ledelsen: 
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa   
Personal og organisasjonsdirektør Per Anders Authen 
 
Referent: Christian Elind 
 

Referat fra  
 IDF- Informasjon – drøftingsmøte den 27.1.12 

 
Ingen anmerkninger til innkalling eller agenda. 

 
8/2012   Godkjenning av referat fra møtet den 16.1.12, 18.1.12 og 24.1.12 

Ingen merknader.  
    
9/2012 Informasjon knyttet til fusjonsprosessen  

Universitetsdirektøren informerer om siste utvikling i fusjonsprosessen, herunder 
OPAD14 
 

10/2012  Arbeidstilsynets rapport ”Arbeid for helse” 
Universitetsdirektøren informerer om Arbeidstilsynets gjennomføring og rapport. Det 
ble varslet om ett mulig avvik som dreier seg om medbestemmelse på 
instituttnivå/lokalt nivå. 

 
11/2012  Lokal medbestemmelse – kort statusrapport, vedlegg  

POA-dir  går gjennom. Medbestemmelse praktiseres forskjellig ved de enkelte institutt, 
fra allmøter til lokale IDF-møter. Bør ha visse felles føringer, ellers er det ok med 
forskjellig praktisering så lenge alle parter føler at dette fungerer.  
Universitetsdirektøren ønsker at foreningene skal spille inn hvordan de tenker at 
medbestemmelse skal praktiseres lokalt (avdelinger og institutt) innen neste IDF-møte 
(13. februar). 

 
DATO: 27.01.12, KL. 0900-1000  
STED NORAGRIC 
 
NTL 94 
PARAT UMB 
FORSKERFORBUNDET 
AKADEMIKERNE 
NITO 
HOVEDVERNOMBUDET 
REKTOR 
UNIVERSITETSDIREKTØR 
ASSISTERENDE 
UNIVERSITETSDIREKTØR 
PERSONAL- OG 
ORGANISASJONSDIREKTØR 
 
 



   

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 27.01.2012 

Parat: Savner sentraladministrasjonen på statusliste. Bør etter hvert ha et kurs for de 
tillitsvalgte ifbm. lokal medbestemmelse. Parat er skeptiske til allmøter.  
Bør få på plass verneombudets rolle. 
NTL: Viktig med føringer for medbestemmelse på lokalt nivå.    

 
12/2012  Orientering om status i tilsetting leder for biblioteket  

Universitetsdirektøren gjennomgår. Sak kommer opp på styremøte i februar.  
 
13/2012 Rapport og planer (2011-2012) 

Universitetsdirektøren gjennomgår sak. Dokumentet blir ferdigstilt i disse dager og blir 
delt ut i forkant av styremøte februar 

 
14/2012  Foreløpig årsregnskap 2011 

Universitetsdirektøren gjennomgår sak 
 
15/2012  Rapport for 3. tertial 2011  

Universitetsdirektøren gjennomgår sak. Sak kommer opp på neste styremøte  
 
16/2012 Tildelingsbrevet 

Univdirektøren informerer og understreker at dette dokumentet må leses gjennom. 
 
17/2012  Evt. 
  

- NTL: Vil ha info om midlertidige ansatte. 
- Parat: Er det kommet noe viktig info fra siste Universitetstyremøte? 

 
 
 

**** 
 



Møtebok 
Møte i styret for Senter for husdyrforsøk 01.02.2012 
 
Til stede: 
Harald Milli 
Knut Egil Bøe 
Halvor Hektoen 
Kari Nordberg  
Kåre Mørk 
 
Fra administrasjonen:   Ingvar Selmer-Olsen  
 
 
Saksliste: 
 
1/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 23.11.2011 
2/12 Innkalling og saksliste 
3/12 Referatsaker 

a) Personell og bemanning 
b) Referat fra Styringsdialogen med brev om SHFs økonomi 6.juni 2011 
c) Respons fra adm. på Årsplan og budsjett for SHF og FôrTek 
d) Vanningsanlegg og pumpestasjon 
e) Organisering av DnU 
f)  Innkjøpssaker 

4/12 Økonomisk resultat 2011 (forutsatt at tallene har kommet) 
5/12 Ansvar for den praktiske delen av skogsdrifta ved UMB 
6/12 Plan for pelsdyrhold ved SHF 
7/12 Nye priser for forsøk og tjenester fra SHF og FôrTek 
8/12 SHFs plass i DnU 
9/12 Nytt SHF  
10/12 Eventuelt 
 
Styresak 1/12  Godkjenning av møtebok fra 23.11.2011 
 
Vedtak:  Ingen merknader  
 
Styresak 2/12 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  Ingen merknader 
 
Styresak 3/12 Referatsaker 
3a/12 Personell og bemanning 
 
Tre ansatte med halvtårs engasjement går ut i mars (Eric Linnestad, Marlous Martens, Siri 
Kristensen). To av stillingene er lyst ut som 3 års engasjement. En stilling planlegges innspart ved at 
fast personell omdisponeres fra pelsdyr til storfe og gris i 2012 i forbindelse med pause i 



pelsdyrholdet. Ytterligere ledig kapasitet hos personell ved fjørfe og pelsdyr brukes i riving/flytting av 
pelsdyrhus og forefallende stell på storfe, gris og småfe (mindre innleid hjelp). 
 
Ole Andreas Kinsbekken har søkt 40% permisjon fra sin stilling i perioden 1.mai til 30.sept. 2012. 
Søknaden innvilges. 
 
3d/12 Referat fra Styringsdialogen med brev om SHFs økonomi 6.juni 2011 
 
Som opptakt til Styringsdialogen sendte SHF et brev til UMB administrasjonen med bekymring over 
den økonomiske situasjonen. Styringsdialogen ble gjennomført 6.desember 2011 med gjensidig 
informasjon mellom SHF og sentraladministrasjonen. SHF fikk gitt uttrykk for utfordringene innen 
økonomi og pelsdyr.   
 
Sakspapirer:   

• Brev til rektor/direktør datert 6.juni 2011. 
• Referat fra Styringsdialogen 6.desember 2011. 

 
3c/12 Respons fra adm. på Årsplan og budsjett for SHF og FôrTek 
 
I e-post 12.januar 2012 bekreftet universitetsfirektøren at Årsplan og budsjett for SHF og FôrTek er 
godkjent. Dette betyr at underskuddet skal være nedbetalt innen 31.desember 2013. 
 
Saksdokumenter:  Årsplan 2012 SHF, Årsplan 2012 FôrTek 
 
3d/12 Vanningsanlegg og pumpestasjon 
 
UMB har i gjennomsnitt brukt ca 300.000 kr/år i driftskostnader ved pumpestasjonen ved Årungen 
og rørnettet for vann på campus. Drift og service avdelinga (DSA) hevdet at SHF var største bruker og 
at driftsansvaret skulle overtas av SHF. SHF har og fått en regning fra DSA på ca 100.000 i januar 2012 
vedrørende vedlikeholdet i 2011. 
 
I 1995 fikk Trygve Skjevdal argumentert for at DSA skulle overta ansvaret for anlegget fra SHF. Da 
hadde ikke SHF brukt vanningsanlegget på 7 år. Siden da har dette vært et fellesanliggende der 
Institutt for plante og miljøfag (IPM), Plantevernet (Bioforsk), Kimen (Frøkontrollen/Mattilsynet), 
Senter for Klimaregulert Planteforskning og DSA har vært brukerne. SHF har bare vannet i enkelte år. 
 
I samråd med jordbruksavdelinga har SHF kommet til at det viktigste for SHF er vanning av beiter 
langs Årungen. Dette kan løses med egen traktorpumpe. SHF sa derfor nei til å ta ansvar for anlegget. 
 
Konklusjonen i møtet 17/1 var at DSA eller SKP eller IPM skal ta ansvaret og SHF finner egne 
løsninger. Regninga mot SHF for vedlikehold i 2011 ble dekt av DSA. Dette kan bety at SHF i enkelte 
år må kjøpe inn tørt stråfôr, men dette anses som en billigere løsning over tid. 
 
 
3e/12 Organisering av DnU 
 
Fellesstyret hadde møte den 31.januar der organisering av Det nye Universitetet i fakulteter og 
styringsnivå ble vedtatt. Halvor Hektoen redegjorde for vedtaket om å organisere DnU i 3 fakulteter; 
Biovitenskap, Miljøvitenskap og Samfunnsvitenskap. Fakultetene vil ha en koordinerende rolle. 
Instituttene kan velge å ha eget styre.  
 
 



3f/12  Innkjøpssaker 
 
Innkjøp av purker til SHF er nå ute til anbud. Innkjøpet er i størrelsesorden 200.000 kroner pr år. 
 
Følgende saker meldes inn for anbudskonkurranse: 

• Innkjøp av rundballeplast 
• Innkjøp av gjødselspredning (blautgjødsel og/eller tørrgjødsel) 
• Leie av blautgjødselvogn 
• Innkjøp av verkstedsmateriell 

 
Vedtak:  Styret tar referatsakene til orientering. 
 
 
Styresak 4/12 Økonomisk resultat 2011  
 
Det endelige resultatet for året 2011 ble: 
SHF:  +40.000 for 2011, -1,3 mill akkumulert  
FôrTek:  -64.000 for 2011, -347.000 akkumulert 
 
Vedtak:  Det økonomiske resultatet tas til etterretning. Når 3.tertial rapporten som oppsummerer 
sluttresultatet for 2011 er klar mandag 6.februar, sendes den på e-post til styremedlemmene for 
godkjenning. 
 
 
Styresak 5/12 Ansvar for den praktiske delen av skogsdrifta ved UMB 
 
I dag er det Institutt for naturforvaltning (INA) som har skogansvaret.  Det har vært diskutert en tid 
om ansvaret for skogsdrifta ved UMB heller bør ligge til SHF enn til et institutt. Det er flere 
argumenter for at praktisk drift av skog og jord gjøres av samme enhet. SHF har ansatte med erfaring 
innen skogsarbeid. De som jobber med jord om sommeren kan øke sysselsettingen om vinteren med 
noe arbeid. Videre er det en fordel at driftskostnader dekkes av en enhet med momsfradrag. 
 
18.januar hadde INA, SHF, DSA og sentraladministrasjonen et møte der en ble enige om at SHF skal 
overta skogsdrifta ved UMB. Det betyr både utgifter og inntekter. Det vil bli etablert et utmarksråd 
ved UMB, der INA er representert. Utmarksrådet vil ha ansvar for langtidsplanlegging, ivareta ønsker 
om forskning og undervisning og gi prinsipielle råd til eiendomsavdelingen (Sentraladministrasjonen).    
 
INA har satt av 60.000 kr i 2012 budsjettet, som vil bli brukt på skogtaksering og utarbeiding av 
driftsplan. Våren 2012 går med til etablering av Utmarksrådet og arbeid med langtidsplan.  
 
SHFs planer om å hogge skog ved Norderås (Eftashavna) for å etablere mer beite er mest realistisk 
gjennomført med hogstmaskin vinteren 2012/13. Vinteren 2012 går sannsynligvis med til rydding av 
vindfall, kanter og planlegging. Det må avklares om skogstraktoren til INA er interessant for SHF og til 
hvilke betingelser. Vi har ikke penger å betale for den.  
 
 
Vedtak:  SHF styret er positiv til at SHF tar inn skogsdrift i sin aktivitet som et supplement til 
primæroppgaven som er husdyrforsøk. Det må utredes hvordan vedsalg kan organiseres på en 
rasjonell måte. Ansvarsforholdet og forventningene til SHF må avklares skriftlig. Skogen skal ikke bli 
en økonomisk belastning for SHF og drifta må bære seg sjøl. Styret skal orienteres om hva en 
kommer fram til i møte 17/2. Det må avklares om det finnes en skogavgiftskonto. 



 
 
Styresak 6/12 Plan for pelsdyrhold ved SHF 
 
Det henvises til tidligere behandling av situasjonen (Sak 43/11). På grunn av omfattende og støyende 
anleggsarbeider i forbindelse med nytt fjernvarmeanlegg på campus Ås, har en utsatt planlagte 
forsøk i ett år. Pelsdyrgården holdes tom for dyr i perioden januar – desember 2012. De fleste 
pelsdyra ble avlivet 9.januar 2012.  ca 30 rever er  flyttet for midlertidig oppstalling hos 
pelsdyroppdretter Per Blilie på Eina. Hans betaling for oppstalling er at han beholder valper fra 
tispene. Det forskningsprosjektet som går i perioden 2010-2014/15 har behov for ca 90 tisper til 
paring ved nyttår 2012/13. Det må derfor kjøpes inn ca 65 tisper i tillegg til de 30 revene SHF har til 
oppstalling. 

Det er to alternativer for å gjennomføre reveforsøket i 2013: 
1. Revene settes inn igjen i eksisterende anlegg i januar 2013. Det er fortsatt fare for 

anleggsstøy, så forskeren er skeptisk. Om vi flytter dyr inn igjen i dagens anlegg, har vi kort 
horisont på videre drift. Signalet fra SVAS er at de vil ta i bruk tomta som går inn i 
pelsdyrgården mellom 2015 og 2018. Når NVH/VI/dyrehopsital etableres som nabo er det 
slutt. 

2. Det etableres løsning for pelsdyr på Syverud. Dette kan gjøres i flere trinn for å redusere 
risiko for SHFs økonomiske belastning i prosjektet. Trinn 1 er å strippe kyllinghuset på 
Syverud for asbestholdige plater (eternit), legge inn lysplater i taket og nye el-
installasjoner(kontakter/armatur) og flytte revebur fra dagens anlegg til Syverud. Trinn 2 er å 
asbestsanere resten av bygningene, etablere stoffskifteavdeling for pelsdyr, fôrkjøkken, 
kyllinghus og fornye personellfasilitetene. Trinn 3 kan være å etablere hall for mink. Det 
ligger og framtidige muligheter for oppstalling av hund på Syverud. Videre er det 3 boenheter 
som kan egne seg som røkterboliger. 

 
Både sentraladministrasjonen ved UMB og Statsbygg er positive til alternativ 2. Landbruks og 
matdepartementet har gitt UMB disposisjonsretten til Syverud.  Trinn 1 kommer til å koste ca 2,5 
mill. og finansieringen er tenkt slik: 
 

- LMD bidrar med 0,2 mill kr til asbestsanering  
- UMB bidrar med 1,5 mill kr i 2012 til Syverudløsningen  
- Det er usikkert om Pelsdyralslaget er villig til å bidra med finansiering  
- SHF bidrar med egeninnsats og salg av overskuddsbur. Interesserte kjøpere er allerede 

identifisert. 
- SVAS bidrar med 500.000 ved årets slutt. Pengene øremerkes av SHF til å dekke tapte 

produkt/oppdragsinntekter i 2012. 
 

Sakspapirer:   
• Brev fra UMB til pelsdyralslaget 
• Tegninger av revehall og andre fasiliteter på Syverud 

 
Vedtak: SHF styret støtter Syverudløsningen, men presiserer at Trinn 1 må styres etter økonomien og 
at utbyggingen stoppes når det er slutt på pengene. SHF kan ikke gå i underskudd på grunn av den 
uheldige situasjonen en uforskyldt har kommet opp i.  Selmer-Olsen avklarer med UMB ledelsen om 
UMB sørger for kostnadsdekning på trinn 1. Det må vurderes om  flytting av minkhuset til plenarealet 
på Syverud er et alternativ til dagens plan for trinn 1. 
 
 



Styresak 7/12 Nye priser for forsøk og tjenester fra SHF og FôrTek 
1.februar 2012 
 
Ny prisliste er utarbeidet med basis i fullkostkalkyle for SHF. Prisene angir dyreleie pr dag. Alt utenom 
normalt stell belastes oppdragsgiver med timebetaling. De organisasjonene som betaler 
grunnfinansiering av SHF (UMB, NVH og Bioforsk) får dette tilbake i form av reduksjon på fakturaen. 
Reduksjonen er prosentvis lik for alle. Andre kunder må betale fullkostpris. Det er lagt inn rabatt for 
mer enn 40 mjølkekyr i helårsforsøk på løsdrifta. Dette gjør at store forsøk ikke gir fortjeneste, men 
prises i henhold til inntektskravet for storfeavdelinga (kostnadsdekning). I forhold til forslaget som 
ble lagt fram i møtet anbefaler styret at timepriser for arbeid reguleres i henhold til generell 
lønnsøkning.  
 
Sakspapirer:  Prisliste for SHF 2012 
 
Vedtak:  SHF-styret vedtar ny prisliste med virkning fra 1.februar 2012.  
 
 
Styresak 8/12 SHFs plass i DnU 
 
Med basis i Fellesstyrets vedtak om organisering av Det nye Universitetet, er det aktuelt å diskutere  
hvilken tilhørighet SHF og FôrTek bør ha. Fellesstyret vil oppnevne en arbeidsgruppe med mandat å 
se på organisering av sentere ved DnU. Arbeidsgruppa oppnevnes 13.mars. Første gangs drøfting av 
arbeidsgruppas innstilling  skjer 19.juni og vedtak ventes 16.-17. oktober 2012. SHF styret luftet 
synspunkt på organisering, men med det planlagte tidsperspektivet er det liten grunn for SHF styret 
til å detaljdiskutere saken nå.   
 
Vedtak:  SHF styret anbefaler at Selmer-Olsen deltar i arbeidsgruppa som skal diskutere organisering 
av infrastruktursentere ved DnU, og forutsetter at SHF styret får anledning til å uttale seg om saken 
på et seinere tidspunkt. 
 
Styresak 9/12 Nytt SHF  
 
Forprosjektering av Nytt SHF er lagt ut på anbud i såkalt ”samspillskonkurranse”. Potensielle 
tilbydere møtte til befaring 17.januar 2012. Mens vi venter på avgjørelse på dette har Stasbygg 
iverksatt ny runde med de faglige grupper på hvert dyreslag. Jan Sigurd Pettersen tegner prinsipp-
skisser for bygningene. Det arbeidet UMB + NVH + Statsbygg legger ned fram til mars vil bli førende 
for entreprenørenes prosjektering. 
 
Sakspapirer:   

• Skisser 
• Framdriftsplan 
• Alternative system for smittehåndtering ved SHF 

 
I SHF styrets anbefalte prioritering av dyreslag og anlegg, som siden er vedtatt av Fellesstyret, ble 
følgende tatt helt ut: 

- Stoffskifte 
- Pelsdyr 
- Hest 
- Hund 
- Høytørke / Korntørke 
- Besøksgård 
- Slaktegris  (utenom forsøk) 



 
Siden har Departementet (KD) bestemt at Stoffskifteavdelinga skal være med og at vi må sikte på en 
ramme på 300 mill kr (inkl Statsbyggs kostnader og MVA).  
 
Det er da gjort ytterligere justeringer av dyretall:  
 
Ammeku/okser fra 48 til 40, Purker fra 66 til 40, Kylling fra 8 til 6 rom, Fistelkyr fra 20 til 16,  
 
For at vi skal være i nærheten av å kunne holde estimert kostnad oss innenfor 300 mill inkludert 
stoffskifte, må ytterligere innstramninger gjøres.  Forslag til tiltak er: 

- Ta i bruk Syverud for fjørfe (sparte kostnader siden hus og infrastruktur allerede finnes) 
- Samle alle bygg på østsiden av Syverudveien (Kun bruke Einarstujordet og ikke 

Einarstubeitet) 
- Finne smarte løsninger, som for eks. å legge SHFs administrasjon og møterom i 2.etg over 

kufjøset framfor å ha eget bygg.  Legge lager for handelsgjødsel og såkorn i kjeller under 
grisehuset. 

 
Hvis det skulle vise seg at anbud på byggeprosjektet kommer bedre eller dårligere ut enn forventet, 
bes SHF styret om å ha meninger om prioriteringer inn/ut. SHF styret ble og bedt om å mene noe om 
smittehåndtering ved Nytt SHF. Styret støtter tanken om at smitteløsninger og sko/klesskift 
tilrettelegges for at de SHF-ansatte kan møtes til felles lunsj. 
 
Vedtak:   

1. SHF styret støtter de planer og vurderinger som er lagt fram så langt, men ber om at det på 
nytt tenkes gjennom hvordan avstanden fra siloene til kufjøset kan reduseres. 

2. Som første prioritet til å tas inn igjen i byggeplanene, hvis det er økonomi til det, kommer 
korntørke (å finne plass til dagens tørke) og dernest høytørke. Dersom dagens planer ikke 
kan realiseres innenfor 300 mill anbefaler SHF styret at en jobber for å krympe areal på alle 
enheter framfor å kutte noe dyreslag helt ut. 

3. SHF styret anbefaler minst mulig besøk inn i dyrerommene og at det heller legges opp til at 
besøkende ser dyra gjennom glassvegger/vinduer i besøksrom og mesaninløsninger. Det 
anbefales å ta kontakt med Helsetjenesten for storfe, gris, sau og fjørfe for å diskutere 
smitteproblematikk.  

 
 
Styresak 10/12 Eventuelt 
 
Selmer-Olsen presenterte rutine for håndtering av henvendelser om besøk til SHFs dyrerom. 
Intensjonen med rutinen er å sørge for at SHF sitter med avgjørelsen om det skal tillates besøk eller 
ikke.  Rutinen er sendt til enheter ved UMB som erfaringsmessig mottar henvendelser om besøk 
(IHA, Landbruksmuseet, Skoletjenesten ved UMB, Servicetorget, Dag Guttormsen) 
 
Dato for neste styremøte ble satt til 8.mars.  
 
(I ettertid har Statsbygg bedt om en gjennomgang av skisser og planer med SHF-styret. Dato for dette 
er satt til 15.februar kl 0800-1200. Det blir da vurdert om møtet den 8.mars skal utsettes.) 
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