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UTKAST: Referat fra møte i Fagutvalg for utdanning 
Møte 5/2019 
Dato 19.08.2019 
Tid 12:30-13:50 
Sted Nettmøte 
Medlemmer   
Tilstede Marianne Øhrn Johannessen, 

UiA (leder)  
Solve Sæbø, NMBU  

 Marianne Brattland, OsloMet  
 Heidi Adolfsen, UiT  Christen Soleim, UiB 
 Morten Stene, NSO  Jon Lanestedt, Diku 
 Knut Martin Mørken, UiO Hjørdis Hjukse, USN 
 Bjørg Kristin Selvik (HVL) Veslemøy Hagen, UiS 
Ikke tilstede Berit Kjelstad, NTNU Anne Berit Swanberg, BI 
 Bente Ringlund Bunæs, UHR  
Unit Arve Olaussen Ann Elisabeth Wedø 
 Anne Kathrine Haugen Kjersti Lerstad 
 Jørgen Ofstad   

 

Agendapunkt Tema 
  
Innledning og godkjenning av 
referat 

Leder ønsket ny deltaker i fagutvalget velkommen:  
Veslemøy Hagen erstatter Tom Ryen, UiS. 
Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

Nasjonal samordning av 
masteropptak – Prosjektforslag 

Fagutvalgets innspill. 

Studentmobilitet - Mandat for 
konseptfase 

Fagutvalgets innspill. 

Opptak phd Fagutvalgets innspill. 
Arbeidslivsportalen 
(orienteringssak) 

Fagutvalgets innspill. 

Møteplan for høsten Fagutvalgets innspill. 
Eventuelt Fagutvalgets innspill. 

 
 

Nasjonal samordning av masteropptak – Prosjektforslag  
Christen Soleim, UiB, orienterte kort om prosjektforslaget som er utarbeidet etter ønske fra fagutvalget.  
UHR har igjennom sitt utredningsarbeid påpekt at det er store gevinster å hente for sektoren ved å 
digitalisere masteropptaket. BOTT-samarbeidet har hatt dette på agendaen tidligere og kommer nå med 
forslag til et nasjonalt prosjekt. Forskrift og det organisatoriske kan ivaretas av BOTT, mens Unit må stå for 
det tekniske. Forslag til budsjett innebærer frikjøp av nøkkelpersoner.  

Unit kommenterte at løsningen forutsetter at man bygger teknisk plattform til nytt felles opptakssystem 
gjennom fagskoleopptaket. Masteropptaket bygger videre på dette og kostnadene blir derfor mindre enn en 
frittstående løsning for masteropptaket. 
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I diskusjonen ble det stilt spørsmål om vi bør utfordre KD rundt felles retningslinjer? Viktig med deltakelse 
utover BOTT, og en av høyskolene bør også være med. 

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Bør ha tydelige gevinstplaner og forklare budsjettet bedre (inkl. forholdet til fagskoleopptaket) 
• Bredden av ulike studieprogrammer må inn samt også studentperspektivet 
• Inkluder Opptakslederforum og evt. en referansegruppe, legge en realistisk og effektiv fremdriftsplan 
• Utnytt kompetansen hos institusjoner som allerede har sentralisert sitt masteropptak. 
• Et enstemmig fagutvalg er positiv til gjennomføringen av dette prosjektet.   

 

Studentmobilitet - Mandat for konseptfasen 
Unit orienterte om arbeidet som begynte for et par år siden i dialog med Diku men har senere stanset opp. Vi 
ønsker å ta tak i dette og få et vedtak i Digitaliseringsstyret slik at vi kan gå i gang med konseptfasen i 2020. 
Det behøves flere avklaringer rundt konsept og i hvilken rekkefølge vi skal ta dette videre.  

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Utvalget er generelt positive til at det settes ny kraft bak dette 
• Ønsker en referansegruppe med flere institusjoner med i arbeidet 
• Bør også koble på nasjonalt nettverk og høyskolene samt NSO 

 

Opptak phd 
Knut Mørken, UiO orienterte kort om bakgrunnen. UiO har et miljø som jobber aktivt med dette og som 
gjerne vil finansiere en pilot.  Arbeidsgruppen er avhengig av at det gjøres en mindre jobb i Unit rundt FS, 
men det virker som det har stoppet opp. UiO avklarer med Unit hva som kreves for å få et bedre 
beslutningsgrunnlag.  
 
Anbefaling fra fagutvalget: 

• Et enstemmig fagutvalg er positive til en pilot, og støtter målet om at hele opptaksprosessen på sikt 
skal digitaliseres, men dette må ikke gå på bekostning av masteropptaket og Arbeidslivsportalen som 
begge er prioritert høyere. 

• Ettersom dette er tenkt å bli en sektorløsning bør UiO ha med minimum en annen institusjon i 
gruppa (UiA og NMBU ble nevnt som eksempler). Viktig at phd-ekspertise er på plass i 
utviklingsarbeidet. Saken er ikke tatt opp formelt i BOTT-samarbeidet, men det jobbes sammen på 
saksbehandlernivå. 

Arbeidslivsportalen (orienteringssak) 
Marianne Brattland, OsloMet, orienterte kort ettersom det ble orientert om prosjektet på forrige møte. 
Prosjektet er i rute og ekstern evaluering er nå gjennomført med gode tilbakemeldinger. 
 
Det er utarbeidet to forslag til fordelingsnøkkel for fordeling av utviklingskostnadene: 

• Fordeling ut fra antall studenter ved sykepleier- og lærerutdanningene. 
• Fordeling ut fra totalt antall registrerte studenter på en institusjon. Ivaretar at portalen får langt 

bredere digital samhandling med arbeidslivet. 
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Momenter fra diskusjonen: 
- Hvem skal ta ansvar for videreutviklingen av portalen fra høsten 2020? Unit: Det skal etableres en modell 
for tjenestestyring som vil ta for seg drift og videreutvikling. 
- Tydelighet rundt ambisjonsnivå 
- Vi må begynne med noen profesjonsutdanninger, så kobler vi på flere og flere. 
- Vi må legge til rette for ulike former for næringslivskontakt (digitalt, fysisk, osv.)  
- Ønsker mer utfyllende beskrivelse av samarbeidet med næringslivet.  
- Hva er «Praksis»? Ikke entydig betydning.  
 
Det ble gjort oppmerksom på at tidligere saksdokumenter til Digitaliseringsstyret beskriver prosjektet 
grundigere enn siste saksdokument som har fokus på finansiering.  

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Det er en positiv oppslutning om Arbeidslivsportalen som felles løsning for sektoren.  
• Fagutvalget er tilfreds med at den eksterne kvalitetssikringen slår fast at prosjektet har god styring 

og kontroll.  
• Fagutvalgets anbefaling mht. fordeling av utviklingskostnadene går i retning av finansieringsmodell 2, 

men det er viktig å adressere fase 2 og hva som skal utvikles videre, dvs. at det må tilrettelegges for 
praksis og arbeidslivserfaring i andre profesjonsstudier og i disiplinstudier for at den skal dekke 
sektorens behov 

Møteplan for høsten 
Mulig nettmøte i slutten av september knyttet til arbeidet med KD-oppdraget.  
Høstens heldagsmøte må sannsynligvis bli i oktober. 
Et kort nettmøte i forkant av Digitaliseringsstyremøtet 20. november.  

Unit sender ut tre Doodle´r for å finne datoer.  

Eventuelt 
Fagutvalgets leder på pekte at vi har en utfordring som utvalg: Vi driver mye med administrative 
digitaliseringsstrategier, og ikke nok med å utvikle læringsprosesser. Selv om førstnevnte er viktig og vil være 
ressursbesparende på sikt, må vi i høst gå inn på læring og kompetanse.  

Unit påpekte at dette bør være hovedtema på høstens heldagsmøte. 

Møtet ble avsluttet kl. 13:50 


