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INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG 

HØYSKOLESEKTOREN 

Det vises til brev 26.5.2014 hvor Kunnskapsministeren ber UiA og øvrige statlige universitetene og 

høyskolene gi innspill til Kunnskapsdepartementets (KD) arbeid med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren. Videre vises det til UiAs foreløpig svarbrev av 22.8.2014 og til dialogmøtet i 

Tønsberg 12. september. Dette brevet er UiAs endelige innspill og er utformet på bakgrunn av styrets 

behandling av saken 22. oktober, S-sak 104/14. 

Som bakgrunn for saken har styret, utover statsrådens oppdragsbrev, tatt utgangspunkt i strategisk plan 

for UiA 2010-2015, vedtatt i 2009 og revidert høsten 2012.  Det samme gjelder styrebehandling av 

saker av strategisk karakter, som utpeking av faglige satsingsområder og 

studieporteføljegjennomgang. I perioden 2010-2014 har UiA og Høgskolen i Telemark sammen 

utredet en mulig sammenslåing av de to institusjonene. Dette utrednings- og samarbeidsprosjektet, 

selv om det konkluderte med at de to institusjonene ikke bør fusjonere, førte med seg, i tillegg til en 

styrking av det faglige og administrative samarbeidet, en fokusering på strategiske valg for de to 

institusjonene. Universitetet og universitetsstyrets årlige arbeid med rapportering og planer til 

departementet, og de interne budsjettfordelinger er også viktig grunnlag for universitetets arbeid med 

ambisjoner og strategiske planer for virksomheten. Mye av dette arbeidet vil gjenfinnes i dette 

innspillet. Det er også lagt vekt på føringer og tilbakemeldinger fra departementet, ikke minst i 

forbindelse med etatsstyringsmøtene.  

1. Ønsket strategisk profil 2020 

UiAs strategidokument for 2010-2015 ble skrevet for en institusjon som nylig hadde fått 

universitetsstatus. Strategidokumentets overordnede mål bærer preg av behovet for en tydelig og 

anerkjent plass innenfor norsk høyere utdanning og forskning. UiA har i stor grad lykkes med å innta 

en slik plass, gjennom en kraftig økning i søkningen til studiene, en sterk vekst i 

forskningspubliseringen og et nært samvirke med arbeids- og samfunnsliv i regionen. Tiden er nå 

kommet til at UiA bør styrke sine nasjonale og internasjonale ambisjoner. Det innebærer en fortsatt 

satsing på utvikling av nasjonalt ledende studiemiljøer, å være delaktig i flere sentre for fremragende 
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utdanning (SFU) og forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og en forsterket 

satsing på internasjonalisering både på utdanningsområdet og i forskningen. Den bidrags- og 

oppdragsfinansierte aktiviteten må økes, det gjelder ikke minst forskning med EU-finansiering 

(Horisont 2020). UiA har også ambisjoner om å bygge en klarere knytting mellom studienes 

profilering og innhold, og forskningsvirksomheten ved universitetet.  

a. Faglige prioriteringer 

UiAs strategidokument beskriver universitetets profil slik: 

UiA skal være kjent for et godt læringsmiljø med nærhet til studentene og et godt utviklet samarbeid med 

virksomheter i regionen.  

UiAs studieportefølje er preget av de flerfaglige og yrkesrettede utdanninger for helse- og sosialsektor, skole, 

teknologi, administrasjonsfag og økonomi. Disiplinfagene og utøvende kunstutdanninger er selvstendige 

utdannings- og forskningsområder, men er også viktige fag i de flerfaglige og yrkesrettede studiene. 

UiA er preget av anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning. UiA skal være en attraktiv utdannings- 

og forskningspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. UiA har et særlig ansvar for 

grunnforskning på fagområdene der universitetet tildeler doktorgrader. 

I 2020 vil UiA fortsatt være preget av denne faglige profilen. De fire yrkesrettede utdanningsområdene 

vil være hovedtyngden av universitetets studietilbud, som fortsatt skal bygges i kvalitet og i størrelse. 

Disiplinstudiene støtter i vesentlig grad opp om profesjonsutdanningene, samtidig som flere av 

disiplinfagene er viktige som egne satsingsområder, ikke minst gjennom forskningen og 

forskerutdanningene. 

Skal omdømme og kvalitet bygges videre krever det en sterkere internasjonal satsing. Det skal gjøres 

ved å utvikle UiA til et attraktivt studiested også for utenlandske studenter, en attraktiv arbeidsplass 

for utenlandsk fagpersonale, og en attraktiv samarbeidspartner for akademiske institusjoner i Norge og 

i utlandet. Forskningsaktiviteten må generelt styrkes, i særlig grad på universitetets prioriterte 

utdanningsområder, fordi flere av disse områdene har svakere forskningstradisjoner, og fordi 

utdanningene skal bygges på forskningsbasert kunnskap.  

I 2020 vil utdanningene, forskningen og administrative støttetjenester være preget av og være 

avhengige av gode digitale verktøy. Det krever en fortsatt bevisst satsing på utvikling av it-tjenestene 

på alle tjenesteområder. 

SSBs framskrivinger av arbeidskraftbehov peker på at det fram mot 2030 kan utvikle seg knapphet 

særlig på lærere og helse- og omsorgsarbeidere. Mangelen på ingeniører og andre med 

realfagsbakgrunn, med mulig unntak for høyere IKT-kompetanse, kan derimot være i ferd med å bli 

redusert. Tilbudet kan øke mer enn etterspørselen etter kandidater med høyere utdanning i økonomi og 

administrasjon, samfunnsvitenskap, juss og humanistiske fag. En slik utvikling vil måtte medføre 

faglige prioriteringer for utdanningsinstitusjonene. For UiA kan det innebære en særlig prioritering av 

både kapasitet og kvalitet innenfor helse- og sosialfagene og lærerutdanningene, og mer vekt på 

kvalitetsstyrking enn kapasitetsutbygging i teknologistudiene og de økonomisk-administrative 

utdanningene. 
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b. Konkrete ambisjoner 

Faglig konsentrasjon 

For de fire "bærebjelkene", helse- og sosialfagutdanninger, lærerutdanninger, teknologiske 

utdanninger og økonomisk og administrative utdanninger, har UiA som målsetting å være blant 

institusjonene i Norge med best søking, omdømme og anerkjent kvalitet på utdanninger og forskning.  

UiA har spesielt ambisjoner om å utvikle fagmiljøer som er nasjonalt ledende innen 

lærerutdanningene. Det forutsetter en forsterket satsing på forskning, forskerutdanning og 

profesjonskunnskap knyttet til skole og lærerprofesjon. En videre utvikling av Senter for fremragende 

utdanning (SFU) i matematikk koblet til forskningen i matematikkdidaktikk vil her stå sentralt. 

UiA har i tillegg ambisjoner om studier og forskning på høyt internasjonalt nivå på noen mer 

spesialiserte områder. Innenfor helse- og sosialfagene kan det gjelde forebyggende helsearbeid 

(ernæring og fysisk aktivitet) og e-helse, i teknologiske fag mekatronikk, og innenfor økonomisk-

administrative fag e-forvaltning. Noen forsknings- og utdanningsområder vil være tverrgående eller 

mer disiplinrettet. Her kan nevnes slike ambisjoner når det gjelder integrert krisehåndtering (teknologi 

og administrasjon/ samfunnsvitenskap) og utøvende rytmisk musikk. 

De fleste av de yrkesrettede utdanningene har praksis som en vesentlig del av opplæringen. Det åpner 

for en sterkere involvering av studenter i den profesjonsrettede forskningen. En konkret ambisjon for 

UiA er at den profesjonsrettede forskningen styrkes, at studenter i økende grad involveres i 

forskningsarbeid, og at profesjonsutdanningene klarere framtrer som forskningsbaserte utdanninger.  

UiA skal ikke dekke alle fagområder innenfor de fire yrkesrettede utdanningsområdene, heller ikke 

alle spesialiseringer på høyere nivå. De konkrete, relativt kortsiktige ambisjonene knytter seg til en 

styrking av studietilbudene som gis innenfor disse utdanningsområdene i dag. For disiplinstudiene er 

det behov for mer konsentrasjon om viktige kjernefag, med potensiale for god studentsøking og god 

etterspørsel etter ferdige kandidater.  

Ingen enkeltinstitusjon kan dekke alle faglige retninger og alle spesialiseringer, det gjelder både 

innenfor yrkesutdanningene og disiplinstudier. Utvikling av et fastere, institusjonelt samarbeid på 

mange fagområder er derfor nødvendig, for å gi studentene brede og kvalitativt gode studietilbud, og 

for å styrke fagmiljøene ved den enkelte institusjon. 

Studenter og utdanning 

UiA har de siste årene hatt en svak negativ utvikling i studiepoengsproduksjon per heltidsstudent. 

Også gjennomstrømmingen på ph.d.-utdanningene er lavere enn de nasjonale måltallene. UiA har satt i 

verk tiltak for å bedre denne situasjonen, og prioriterer oppfølgingen av studenter og stipendiater.  

Ph.d.-utdanningene ved UiA er enda forholdsvis små forsknings- og utdanningsmiljøer. 

Organiseringen av ph.d.-programmene i fakultetsvise program gjør utdanningene mer robuste, men 

innenfor hver spesialisering kan det være få stipendiater. En styrking av ph.d.-programmene avhenger 

sterkt av vekst i antallet stipendiater. Et annet tiltak kan være å bidra i byggingen av felles 

forskerskoler. UiA, UiS og UiN har nå etablert en slik felles forskerskole for helse, velferd og 

utdanning. Denne organiseringen trekker stipendiatene inn i større faglige miljøer. 

UiA har et betydelig tilbud til studenter som ønsker å studere ved siden av å være i jobb. UiA har 

ambisjoner om å styrke EVU-virksomheten framover. Det gjelder ikke minst overfor skoleverket. 
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Forskning og fagmiljø  

UiA har siden universitetsetableringen hatt en sterk utvikling i forskningsaktivitet og 

forskningspublisering. Veksten og nivåheving har imidlertid ikke vært jevnt fordelt over alle 

fagområder. UiA har lagt vekt på at den faglige virksomheten ved universitetet skal preges av den 

anvendbare nærings- og samfunnsrelevante forskningen.  UiA har de siste årene organisert 

forskningsgrupper ved alle fakultetene, og styrket forskningsadministrative tjenester. Hensikten er å 

fremme både internt og eksternt samarbeid om forskningsoppgavene, og bygge opp kompetansen i 

forhold til eksterne oppdragsgivere og finansiering.  

c. Viktigste målgrupper og partnere 

Studentene 

UiA er utdanningsinstitusjon for studenter fra hele landet, og i økende grad også for utenlandske 

studenter. Samtidig har UiA et særlig ansvar for å bidra til styrking av utdanningsnivået i Agder-

fylkene. Agder har et gjennomsnittlig utdanningsnivå som er under landsgjennomsnittet. Særlig er 

andelen med høyere universitets-/høyskoleutdanning for lav.  

Etter- og videreutdanning 

Der UiA tilbyr ordinære studier har også universitetet et ansvar for etter- og videreutdanning. I stor 

grad kan de ordinære studiene, eller deler av dem, også være videreutdanningstilbud. UiA tilbyr 

nettbaserte og samlingsbaserte EVU-studier, eller kombinasjoner.  

Allmennheten 

Universiteter og høyskoler har et samfunnsoppdrag som strekker seg ut over utdanninger og 

forskningsvirksomhet. UH-institusjonene er sentrale samfunnsinstitusjoner, der en viktig oppgave er å 

formidle kunnskap og bidrag til den offentlige samtalen. UiA er også en kulturinstitusjon, der flere 

fagfelt, men kanskje særlig de kunstfaglige miljøene, bidrar til det allmenne kulturliv. UiAs 

kunstsamling inngår også i universitetets ansvar og oppgaver overfor det allmenne publikum. 

Offentlig forvaltning og virksomhet 

UiA har utdannings- og forskningsområder der offentlig forvaltning og offentlige virksomhet mer 

generelt er både målgruppe og samarbeidspartner. UiA har et nært samarbeid med både Grimstad og 

Kristiansand, med fylkeskommunene og fylkesmennene, og med sykehuset, skolene, teater- og 

konserthuset Kilden og andre. 

Næringslivet 

I særlig grad teknologi og økonomifagene har et godt samarbeidsforhold til næringslivet i landsdelen. 

UiA deltar i de organiserte næringsklyngene i regionen, er med i næringsforeningene i 

Kristiansandsregionen og Grimstad, og har ellers samarbeid med et stort antall enkeltbedrifter, 

næringsorganisasjoner osv. Forskningssamarbeidet mellom UiA og deler av næringslivet er sentralt for 

virksomheten og utviklingsplanene, jf. bl.a. planene om Mecatronic Innovation Lab (Sørlandslab).  

Organisasjonssektoren 

UiA har også et utbredt samarbeid med organisasjonslivet, i særlig grad idrettsbevegelsen og kulturelle 

organisasjoner. 

Andre høyskoler og universiteter  

UiA samarbeider med andre uh-institusjoner på mange arenaer. I noen tilfeller er dette samarbeidet 

institusjonelt, men i størst utstrekning er det et faglig avgrenset samarbeid (som i Senter for 

omsorgsforskning og forskerskolen for helse, velferd og utdanning). Andre UH-institusjoner er en 
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viktig målgruppe for UiAs virksomhet, og i mange tilfeller viktige samarbeidspartnere. Samarbeidet 

har vært knyttet til, og vil ventelig utvikle seg særlig i forhold til Universitetet i Stavanger, 

Universitetet i Nordland, Høgskolen i Telemark og Aalborg Universitet. 

Praksisinstitusjoner 

Mange av studiene ved UiA har viktige deler av utdanningene knyttet til praksis. Det gjelder de helse- 

og sosialfaglige utdanningene og lærerutdanningene. I flere studier blir bedrifter og institusjoner i 

arbeidslivet brukt som "case" eller datagrunnlag for studentoppgaver. Det heter i strategiplanen at 

studiene skal ha et nært forhold til det praktiske livet og samfunnet utdanningene skal forberede til, og 

gi relevant kunnskap om arbeidslivet. Det innebærer at UiA får et nært og gjensidig avhengig forhold 

til bedrifter og institusjoner som kan gi denne praktiske kunnskapen og erfaringen. 

Internasjonalt samarbeid 

UiA har ambisjoner om å markere seg sterkere, også internasjonalt. Samarbeidet med internasjonale 

partnere blir avgjørende i en slik utvikling. UiA har flere hundre studentutvekslingsavtaler med 

universiteter og høyskoler over hele verden. Studentutvekslingen åpner også for andre former for 

samarbeid, som lærerutveksling, utvikling av fellesgrader m.m. Internasjonalt forskningssamarbeid er 

avgjørende for utviklingen av UiA som forskningsuniversitet og for knytting av UiA til store 

internasjonale forskningsprogram. Det internasjonale samarbeidet har også vært fruktbart i forhold til 

rekruttering av dyktige fagfolk, både i faste stillinger og i bistillinger. 

Enkeltforskere 

De faglige nettverkene er selvsagt ikke bare institusjonelle. Grunnleggende for den internasjonale 

akademiske virksomheten er nettverkene og kontaktene som knyttes mellom enkeltforskere eller 

grupper av akademikere ved ulike institusjoner.  

2. Vurdering av egne forutsetninger 

Universitetsstyret vurderer utviklingen ved universitetet som grunnleggende positiv. Søkningen til 

UiA er stabilt god. Nesten halvparten av studentene fra UiA kommer fra andre deler av landet enn 

Agderfylkene. Siden institusjonen fikk universitetsstatus høsten 2007 har studenttallet (egen- og 

eksternfinansierte) økt fra 7.757 til 11.032 (en økning på 42 %). En så sterk økning i studenttallet 

medfører også utfordringer. Forholdstallet mellom studenter og vitenskapelig ansatte er høyt, og det er 

krevende å tilrettelegge arbeidssituasjonen for de ansatte.  

Som nevnt har UiA siden 2008 hatt noe nedgang i avlagte studiepoeng per heltidsstudent. Dette er en 

utvikling UiA analyserer og prøver å forbedre. 

Styret vedtok i 2012 å starte opp en omfattende gjennomgang av hele studieporteføljen ved 

universitetet. Målet med gjennomgangen er å få en større strategisk bevissthet og et bedre 

beslutningsgrunnlag for å utøve en aktiv studieforvaltning, og legge grunnlag for å legge ned studier 

med begrenset søkning og relevans.  I 2013 ble første del av porteføljegjennomgangen avsluttet. Det 

resulterte i utpekingen av mekatronikk og utøvende rytmisk musikk som signaturstudier. De store 

yrkesrettede bachelor- og masterprogrammene ble utpekt som bærebjelkestudier, sammen med 

lærerutdanningene. Som nevnt er ph.d.-programmene omorganisert til fakultetsvise programmer fra 

2013. Styret vil i november 2014 ta stilling til nedleggelser av studier med lav søkning/ 

gjennomstrømning og bruker frigjorte ressurser til styrking av andre studier. 
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Nesten 70 % av de tilsatte i vitenskapelige stillinger har professor- eller førstestillingskompetanse i 

2013. Det er en økning fra 60 % i 2008. 

UiA har hatt en sterk vekst i forskningspublisering siden universitetsetableringen. UiA har en 

publiseringsrate (DBH-poeng per UFF-ansatt) på linje med de gamle universitetene, samtidig som en 

opprettholder studiepoengrate per UFF-ansatt. Disse forholdstallene er en indikator på at UiA har god 

ressursutnyttelse knyttet til både undervisning og forskning. 

Styret er bekymret for utviklingen i eksterne inntekter. Systematisk og langsiktig arbeid er påkrevd for 

å bedre resultatene. UiA ser at det kan være påkrevd og ønskelig å søke samarbeid med andre 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, i Norge og i utlandet, for å bygge kompetansen både blant det 

faglig tilsatte og innenfor forskningsadministrasjon. 

Universitetet har et bredt og godt samspill med regionen. Samarbeidsprosjektene spenner over hele 

UiAs samfunnsoppdrag; undervisning, forskning og regional utvikling. Samarbeidet med 

næringslivsklyngene Node og EYDE er svært godt, og universitetet er aktivt med i 

utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Universitetsbymeldingene i Kristiansand og Grimstad følges 

opp med konkret arbeid. 

UiA har et omfattende samarbeid med universiteter og høgskoler, både i Norge og internasjonalt. 

Universitetet har aktive avtaler og kontakter innenfor forskning og studentutveksling. UiA tar også 

ansvar for å delta og være pådriver i nasjonale fora og prosjekter innenfor fag og administrasjon. 

UiA har tatt initiativ til i større omfang å bruke digitale hjelpemidler i utvikling av læringsarena og 

kommunikasjon.  Programsatsingen Det digitale universitet (DDU) er videreført.  

Fra 2014 har Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) 

ved UiA status som SFU. MatRIC vil være et nasjonalt senter for innovasjon og forskning innen 

læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanningen, økonomi og 

lærerutdanningen, og passer altså godt inn i universitetets strategiske prioriteringer av "bærebjelkene". 

UiA har ambisjoner om å bygge flere fremragende undervisnings- og forskningsmiljøer, på høyt 

nasjonalt og internasjonalt nivå, innenfor flere av de strategiske satsingsområdene. 

Universitetsstyret mener UiA har gode forutsetninger for å møte mange av utfordringene universitetet 

står overfor. Det betyr ikke at alle strategiske mål kan oppnås uten at det gjøres klare prioriterende 

beslutninger. Det inkluderer beslutninger som angår institusjonell struktur, både i uh-sektoren mer 

generelt og internt i UiA. De store utfordringene gjelder bl.a. ekstern finansiering, antall faglige 

stillinger i forhold til studenttall på flere fagområder, gjennomstrømmingen på enkelte studier, og 

oppbygging av robuste og fremragende forsknings- og undervisningsmiljøer.  

3. Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil 

Om institusjonssammenslåinger 

UiA har de siste årene, sammen med Høgskolen i Telemark, utredet muligheter og forutsetninger for 

en sammenslåing av de to institusjonene. Styrene for de to institusjonene konkluderte i juni 2014 ikke 

å gå videre med arbeidet mot en slik sammenslåing. UiA ser det ikke som aktuelt å gå inn i nye 

fusjonsprosesser nå.  
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UiA ser at dersom struktur og eierskapsspørsmål om de regionale forskningsinstituttene trekkes inn i 

prosessene rundt ny struktur for UH-sektoren, kan det være aktuelt å knytte Agderforskning og 

Teknova tettere til UiA.  

Om institusjonssamarbeid 

Universiteter og høyskoler i Norge samarbeider på mange områder, både faglig og administrativt, og i 

mange former for organisering. UiA deltar faglig og administrativt i flere forskerskoler, Senter for 

omsorgsforskning, SAK-samarbeidet om lærerutdanning, samarbeidet med UiB om 

bachelorutdanningen i rettsvitenskap, de nasjonale råd og utvalg under UHR (nasjonale råd, 

profesjonsråd, fagråd, fakultetsmøter, m.fl.), Norgesuniversitetet, og mange flere. Mye samarbeid skjer 

mellom fagmiljøer og mellom enkeltpersoner ved ulike institusjoner, utenfor formaliserte 

institusjonelle rammer. 

Disse, og andre, former for samarbeid må videreutvikles mellom fagmiljøene og mellom 

institusjonene. For UiA vil det være en viktig strategi for videreutvikling av institusjonen og 

fagmiljøene å medvirke til fagutvikling, administrativ innovasjon og forskning sammen med andre 

universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.  

For at et slikt samarbeid skal kunne inngå som forutsigbare elementer i institusjonenes strategiske 

utvikling, må det bygges ganske faste rammer rundt samarbeidsprosjektene.  Samarbeidet må bli mer 

enn et frivillig prosjektsamarbeid som på kort varsel kan avvikles. En slik organisering vil innebære at 

institusjonsstyrene delegerer myndighet og ressurser til et nytt organ utenfor institusjonen.  Det antas 

at bestemmelser i Universitets- og høyskoleloven vil måtte endres for at en slik delegasjon av 

myndighet og ressurser skal bli mulig. 

UiA har tro på at noen former for institusjonelt faglig og administrativt samarbeid vil kunne styrke 

både institusjonene, fagmiljøene og sektoren som helhet. Ikke minst vil forskere og lærere bli knyttet 

til mer robuste fagmiljøer, og kunne arbeide innenfor mer forutsigelige rammer. Slikt samarbeid kan 

organiseres som forskerskoler, felles tiltak for veiledningsopplæring og -kompetansebygging, felles 

administrative enheter for tjenesteutvikling, og andre formål.  

Om konsentrasjon og arbeidsdeling 

UiA bygger sin strategiske utvikling på de nevnte fire "bærebjelkene". Disse utdanningene omfatter et 

bredt spekter av fagområder, også viktige disiplinfaglige områder.  

Selv om det innebærer at UiA har et stort tilbud av studier og en bred faglig portefølje, blir den faglige 

profilen til UiA vesentlig annerledes enn de "gamle" universitetene. De yrkesrettede studiene gjør at 

samarbeidet mellom universitetet og arbeidslivet blir tett, og utvikles. Det får også effekter for 

forskningsvirksomheten, og ikke minst muligheten for å engasjere studentene i forskningsutvikling og 

faglig utvikling i løpet av studiene. 

En slik profilering gjør også at noe velges bort. UiA skal gi gode helse- og sosialfaglige utdanninger, 

men kan og skal ikke tilby alle profesjonsutdanninger, og ikke alle spesialiseringer. Det samme gjelder 

innenfor de andre bærebjelkene.  

Landet samlet har imidlertid behov for hele spekteret av profesjonsutdanninger og spesialiseringer. 

Noen av disse behovene er begrensede. Utdanninger og spesialiseringer må derfor fordeles, og noen 

må bidra til en god fordeling. Det er forskjell på grunnutdanninger, som av rekrutteringshensyn bør gis 

mange steder i landet, og de mer spesialiserte programmene på masternivå.  
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Her må en forsøke å ta vare på flere hensyn. Det gis sykepleierutdanning mer enn 30 steder i landet. 

Det kan hende det er fornuftig i forhold til praksisknytting og studentrekruttering. Men alle 

studiestedene kan ikke tilby alle spesialiseringene. Noen studiesteder kan og bør antakelig ikke tilby 

videreutdanninger og masterspesialiseringer i det hele tatt.  

Det må bygges noen systemer for fordeling av slike videreutdanninger og masterspesialiseringer. Det 

må selvsagt stilles krav til lærerpersonalets kompetanse, studiestedets infrastruktur og 

praksismuligheter der studiet krever det. En kan overlate fordelingen i større grad til "markedet", ved 

at finansiering av tilbudene blir vanskelig uten en viss studenttilgang. En kan også gi institusjonene 

ansvar, f.eks. gjennom fagrådene, for å bli enige om hvilke universiteter eller høyskoler som skal tilby 

de ulike studieprogrammene. 

UiA har liten tro på byråkratiske ordninger for fordeling av studier og utdanningstilbud. En 

kombinasjon av klare krav til faglig kompetanse og kapasitet ved institusjonene, institusjonenes 

egeninteresse i samarbeid og arbeidsdeling på utdanningsområdene, og institusjonene og fagmiljøenes 

ambisjoner om å bygge kvalitet i studier og forskning, vil derimot kunne være kvalitetsfremmende og 

ressurseffektivt. 

Om konkurranse og alternative fagmiljøer  

Det er åpenbart nødvendig å få til en fordeling av fagmiljøene når det gjelder de "små" fagene, d.v.s. 

fag som ikke bare i studenttall er små, men som nærmest definisjonsmessig alltid vil være små, men 

som landet allikevel bør ha som beredskap. Det kan gjelde fag som ivaretar den norske kulturarven, 

eller viktige språkfag det ikke er naturlig at norske studenter søker til utlandet for å fordype seg i. For 

slike fagområder bør miljøene konsentreres ett sted, for å sikre robuste og attraktive fagmiljøer. 

Men på andre områder er det ikke bare det robuste fagmiljøet som må sikres. For den faglige 

utviklingen vil det på mange områder være nødvendig å bygge fagmiljøer flere steder i landet. En kan 

ikke monopolisere utdanninger og forskningsmiljøer. For at den faglige utviklingen skal sikres best 

mulig, må det også være åpent for å bygge "konkurrerende" miljøer, uten at dette skal kunne brukes 

som et påskudd for å opprettholde, eller opprette, faglig svake faggrupper.  

Samfunnet må stille krav til kompetanse, kapasitet og kvalitet. Men det er institusjonene selv som må 

ta avgjørelsene om et studietilbud skal startes opp eller avvikles, og om faggrupper skal gis ressurser 

til oppbygging. 

4. Vurdering og konkretisering av tiltak  

Nasjonalt samarbeid for teknologisk utdanning og forskning  

UiA har tatt initiativ til samtaler om å etablere en form for klyngeorganisering for teknologisk 

utdanning og forskning mellom noen uh-institusjoner i Sør-Norge
1
. Institusjonene er enige om at det er 

behov for et utstrakt, forpliktende samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som holder 

høyt internasjonalt nivå, som en nasjonal Graduate School innen anvendt teknologi. Sterke industrielle 

partnere kan bidra i en slik organisering, som GCE-, NCE- og Arena-klyngene. 

Forpliktende institusjonelt samarbeid på andre fagområder  

Denne formen for forpliktende og institusjonelt organisert samarbeid vil kunne styrke arbeidsdeling og 

samarbeid også på andre fagområder. Utviklingen av 5-årige grunnskolelærerutdanninger vil stille 

                                                      
1
 Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud/Vestfold, 

Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har deltatt i samtalene.  
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høye krav til bygging av faglig kompetanse innenfor alle skolefagene. Bare et fåtall uh-institusjoner 

vil i utgangspunktet ha tilstrekkelig kompetanse på et så bredt fagspekter. Mange av institusjonene vil 

også få problemer med å få nok studenter til å kunne tilby masteremner på mange fagfelt. 

UiA ser for seg at lærerutdanningsinstitusjoner må inngå forpliktende avtaler om fordeling av en del 

av dybdefagene i den nye lærerutdanningen. Innenfor alle vitenskapsområdene vil det være skolefag 

som det neppe er grunnlag for å tilby mer enn et fåtall steder i Norge. Fordelingen av slike fag må 

gjøres i langsiktige avtaler, for at studenter skal kunne bygge opp forutsigelige studieløp. 

Også i de helse- og sosialfaglige utdanningene kan det være behov for fordeling av 

spesialiseringsutdanningene på masternivå.  

Intern struktur 

Styrking av fagmiljøer kan skje ved bygging av nye nasjonale institusjonelle strukturer og ved bedre 

arbeidsdeling og samarbeid institusjonene i mellom. Men mye kan også oppnås ved å samle 

fagmiljøene internt i institusjonene. Det kan være gode grunner til å tilby (nesten) identiske 

studieprogram to steder, bl.a. kan behovet for praksisplasser i rimelig nærhet bety mye. Men det er 

grunn til å vurdere om en slik spredning av fagmiljøene er effektiv og fornuftig ressursbruk. 

Universiteter og høyskoler skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, 

faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. En vesentlig side ved institusjonenes 

kvalitetssikring blir å ta vare på denne koplingen mellom kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling. 

Det er både en ambisjon og en utfordring for UiA å bygge studier og forskning sammen i en intern 

struktur som sikrer en tettere integrering mellom universitetets to hovedoppgaver. 

5. Nødvendige endringer i rammebetingelser 

Som nevnt (Om institusjonssamarbeid, avsnitt 4) vil etablering av samarbeidsorganer som er 

institusjonelt forankret, og samtidig har nødvendige delegerte fullmakter og ressurser til å opptre med 

langsiktighet og forutsigbart både for studenter, ansatte og institusjonene som inngår i samarbeidet, 

antakelig kreve endringer i UH-lovens bestemmelser om delegering fra universitetenes og høyskolenes 

styrer. Det gjelder UH-lovens § 9-1, pkt. 2 om delegasjon av avgjørelsesmyndighet, og antakelig også 

§ 6-3 om utlysing og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

6. UiAs strategiske posisjon i et framtidig uh-landskap  

a. Færre institusjoner 

Innenfor de fleste fagområder vil alle UH-institusjonene være avhengig av å søke forpliktende 

samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre kvalitet, medvirkning og gjensidig oppbygging 

av studier og forskningsmiljø.  

I UH-sektoren er det det siste året vokst fram en tydelig vilje til å gå inn i mer forpliktende 

samarbeidstiltak med andre universiteter og høyskoler. Det er bygget opp en rekke "nettverk" av ulik 

slag (UH-nett Vest, Oslofjordalliansen, profesjonsfagssamarbeidet mellom UiA, UiS og UiN, m.fl.). 

Arbeidet med institusjonsstrukturen i UH-sektoren som nå pågår vil antakelig føre til færre og større 

institusjoner. UiA har forventning om at universiteter og høyskoler i større grad, innenfor de ulike 

utdannings- og fagområdene, i økende grad vil samarbeide med hverandre, både nasjonalt og 

internasjonalt. 
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Det er ut fra denne tankegangen at UiA har tatt initiativ til å utrede en sørnorsk Graduate School of 

Engineering, og blitt med i samarbeidstiltak som Senter for omsorgsforskning og forskerskolen i helse, 

velferd og utdanning. Det er også tatt initiativ til en gjennomgang av masterstudiene ved UiA og UiS, 

inkludert lærerutdanningene, for å se om det er samordningsgrep som kan gjøres, til fordel for begge 

institusjonene. 

b. En krevende demografisk utvikling 

Etter de mest sannsynlige prognosene i SSBs befolkningsframskrivinger vil folketallet i Norge 

fortsette å stige i dette århundret. Størst folkevekst ventes i Oslo-området og på Sør- og Vestlandet. 

Antallet voksne og eldre vil øke, særlig vil veksten bli kraftig blant de eldre. Denne aldersgruppen vil 

fordobles fram mot 2040. 

Selv om SSB regner med at innvandringen vil avta, vil det fortsatt være positiv innvandring, slik at 

andelen innvandrere i Norge vil fortsette å øke.  

I Agder er hovedtrekkene de samme, men noe sterkere enn for landet samlet. Den demografiske 

utviklingen Norge og Agder står overfor er altså preget av fortsatt befolkningsvekst, sterkest blant de 

eldre aldersgruppene, og blant innvandringsgruppene.  

Studentrekruttering 

Også aldersgruppene som betyr mest for studentrekruttering vil fortsatt vokse i årene framover. Denne 

veksten blir sterkere i Agder enn i landet som helhet, og også på linje med de andre store 

vekstregionene Oslo/Akershus, Stavanger/Rogaland og Bergen/Hordaland. Befolkningsveksten i 

ungdomskullene vil, særlig dersom studietilbøyeligheten fortsetter å stige som den har gjort, være 

utfordrende i forhold til å finne studieplasser til alle, og gi kvalitativt god undervisning. 

Rekruttering av faglig personale  

En vekst i antallet studieplasser sammen med en aldrende befolkning (som vil medføre en stor avgang 

av medarbeidere fra høyskolene og universitetene), vil gi økt konkurranse om faglig personale ved 

universitetene og høyskolene. Det forventes et særlig behov for utbygging av helse- og sosialfaglige 

utdanninger og lærerutdanningene. På disse områdene kan det bli vanskelig å rekruttere faglig 

personale. Dette er områder hvor det er ønskelig med kunnskap og erfaring fra yrkeslivet (sykehus, 

kommunehelsetjeneste, sosialtjenesten, barnevern, skole) kombinert med en solid akademisk 

kompetanse.   

Innenfor mange fagområder vil UiA, og mange av UH-institusjonene, være avhengig av rekruttering 

av fagkompetanse fra utlandet. Det kan være utfordrende, men gir samtidig muligheter til bygging av 

viktige internasjonale nettverk og nær kontakt med den internasjonale fag- og forskningsfronten. 

Samfunnsbehovene 

Den demografiske utviklingen understreker arbeidskraftbehovene og behovene for sterkere faglig og 

forskningsmessig innsats i helse- og sosialsektoren og i skoleverket. At den demografiske fordelingen 

endres, gjør også at behovene for arbeidskraft, kunnskap og kompetanse endres.  

c. Tydeligere forventninger til akademisk standard  

Behovene for og forventningene til "akademisk standard" knytter seg på mange måter til den samme 

demografiske utviklingen som er beskrevet foran. Innenfor disse fagområdene vil det både være et 

økende krav til akademisk kompetanse og til yrkesmessig og samfunnsmessig relevant kompetanse, i 

mange tilfeller konkret yrkeserfaring.  Det vil utvikle seg sterkere konkurranse om fagkompetansen 
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mellom utdanningsinstitusjonene, og mellom utdanningsinstitusjonene og det øvrige arbeidslivet 

mange steder. På samme måten som en nå ser trekk av på mange fagområder, vil institusjonene måtte 

se til utlandet for mye av rekrutteringen.  

7. Sammenslåing med andre institusjoner? 

Universitetstyret konkluderte som nevnt i juni 2014 med at arbeidet fram mot en fusjon mellom UiA 

og HiT skulle avsluttes. Utredningsarbeidet i forkant av styrevedtaket i juni pekte allikevel på en rekke 

områder der en sammenslåing av høyere utdanningsinstitusjoner eller et nærmere samarbeid, vil kunne 

gi gevinster både faglig og administrativt. 

Kan UiA styrkes ved sammenslåing med andre institusjoner? 

Er UiA for liten til å opprettholde og utvikle robuste fagmiljøer og sterke utdanninger? Vabø og 

Kårstein
2
 viser at en viss minstestørrelse har positiv betydning for universitetet og høyskoler, særlig 

når det gjelder utdanning, administrasjon og forskningsadministrativ støtte, og for å kunne utvikle 

sosialt robust kunnskap. UiA er på de fleste av fagområdene større enn denne minstestørrelsen. UiAs 

utfordringer knyttet til f.eks. studenters og ph.d.-stipendiaters tidsbruk, vil ikke kunne løses ved 

sammenslåinger med andre institusjoner. De problemene må søkes løst ved intern fokusering og 

prioriteringer, og i gode samarbeidsorganiseringer med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 

på de ulike fagområdene. 

Bidrag til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner  

UiA kan bidra til kvalitetsløft på utdanninger og forskning gjennom tettere samarbeid, utvikling av 

felles administrative systemer, og bidra med gjensidig faglig utviklingsarbeid. Gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler vil universiteter og høyskoler gjensidig kunne bidra til kvalitetsstyrking.  

 

UiAs nasjonale rolle 

UiAs nasjonale rolle ligger ikke i å ta ansvar for de små og utsatte fagområdene. UiAs nasjonale rolle 

er knyttet til å ta et utviklingsansvar for de store flerfaglige yrkesrettede utdanningene, som UiA har 

kalt bærebjelkene, i samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner på de samme 

utdannings- og fagområdene. UiA vil ha et særlig nært samarbeid med de to andre "nye" 

universitetene, UiS og UiN, i tillegg til naboinstitusjonene HiT og Aalborg Universitet. 

UiA ser dessuten at utøvende rytmisk musikk er et utdannings- og kunstnerisk utviklingsområde der 

UiA, med ph.d.-program på området, må ta et nasjonalt ansvar. Ikke minst på dette området ligger det 

godt til rette for at det utvikles gode internasjonale samarbeidsrelasjoner.  

8. Avsluttende kommentarer 

UiA har merket seg at regjeringen har store forventninger og ambisjoner for universitetene og 

høyskolene i Norge. Det er målsettinger UiA slutter seg til. UiA har også tro på at det kan gjøres 

strukturelle grep for å fremme målsettingene om bedre kvalitet i utdanningsprogram og i 

forskningsvirksomheten og -publiseringen. UiA stiller seg imidlertid tvilende til om rene 

organisatoriske strukturendringer alene vil kunne styrke institusjonene i den nasjonale og 

internasjonale konkurransen. Flercampus-universiteter er krevende organisasjoner. Det kan være 

                                                      
2
 Agnete Vabø og Asbjørn Kårstein (2014): Robuste fagmiljøer – en litteraturgjennomgang. NIFU, Arbeidsnotat 

12/2014. 




