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Om organisering av og plan for universitetets etter- og videreutdarming

Bakgrunn
Universdetslovens § 1-3 hjemler universitetenes ansvar for etterutdanning: "g gi tilbud om
ulike former for faglig oppdatering"(...) som en kontinuerlig prosess— livslang læring —som
institusjonene også har et ansvar fcæ'.

I sak 55/11 om styrking av etter- og videreutdanningen, vedtok universitetsstyret at arbeidet
med å kartlegge og utrede EVU-virksomheten skulle fortsette og at styret ville få en ny sak
nar det var gjort en grundigere gjennomgang Universdetsstyret vedtok følgende:

1. Etter og videreutdanningsvirksomheten skal være en integrert del av universitetets
ordinære forskningsbaserte utdanningstilbud

7 Med utgangspunkt i dette foretas en nærmere vurdering av fremtidig organisering av
universitetets etter- og videreutdanning

3. Dagens EVU-tilbud gjennomgås i dialog med fakultetene og SEVU for å avklare
omfang, ansvar og oppgaver

Som oppfølging av punkt 3 hadde viserektor for utdanning og Studieadministrativ avdeling
oppfølgingssamtaler med fakultetene. Dialogmøtene med fakultetene ble oppsummert i en
rapport fra 21.03.12, med følgende hovedkonklusjon:

Prosessen så langt viser at tilbakemeldingene fra fakultetene er svært varierte, og at
bildet er komplekst. Det erbehov for at oppgaver løses sentralt. Samtidig bør det
åpnes opp for at institutt og fakultet som ønsker å gjøre mer selv, må få anledning til
det. Aktiviteten sentralt må nok derved begrenses på en del områder. Generelle
oppgaver som fakultetene har systemer og kompetanse til å ivareta løses best tokalt,
mens oppgaver som krever mer spesialiserte tjenester og kompetanse, gjerne kan
ivaretas sentralt.

Det ble lagt opp til å behandle en ny sak om universitetets etter- og videreutdanning i møte
26.04.12, sak 19/12. Behandling av saken ble utsatt, og ny sak ble lagt fram i møte 31.05.12,
sak 37/11. Universitetsstyret vedtok følgende i sak 37/12:

Styret konstaterer at fakultetene har ulike behov for administrative støttefunksjoner
for etter- og videreutdanning
Støttefunksjoner gis av økonomiavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen
og av Studieadministrativ avdeling
En tydelig sentral enhet har ansvar for profilering og koordinering
Behovet for administrativ støtte og de økonomiske konsekvenser av det, avtales med
det enkelte fakultet
Universitetsstyret ønsker handlingsplaner og regelmessig rapportering om utviklingen
av etter- og videreutdanningen

Drøftingene av etter- og videreutdanning og planer for videre satsing i de ulike styresakene
belyser et vidt spekter av tema knyttet til etter- og videreutdanningsvirksomheten ved



universitetet. Det er stor enighet om at etter- og videreutdanning må forankres i fakultetene.
Samtidig er det noen ulike utfordringer for organisering og gjennomføring ved fakultetene og
de enkelte studiefilbudene. I arbeidet med å følge opp vedtakene, med redegjørelse for
fremtidig organisering, er det tatt hensyn til at fakultetene har ulike behov for administrative
støttefunksjoner for etter- og videreutdanning. Målet er at bidragene fra en tydelig sentral
enhet, sentraladministrative avdelinger og fra fakultetene sammen skal øke innsatsen og gi
bedre rammebetingelser for fagmiljø som ønsker a utvikle etter- og videreutdanningstilbud.

I det følgende gjøres det rede for oppfølgingen av vedtakene i sak 37/12 og rammer for økt
satsing på etter- og videreutdanning ved LJiB. I oppfølgingsarbeidet har det vært dialog med
samtlige fakulteter om faglige prioriteringer og administrative behov innenfor feltet, slik at
kunnskapsgrunnlaget er oppdatert og videreutviklet fra det som presentert tidligere.

Kontor for etter - og videreutdanning
Behovet for å ha en sentral og tydelig enhet ved universitetet for EVU er understreket og et
premiss for arbeidet videre. Kontor for etter- og videreutdanning skal ha sentrale oppgaver
med etter- og videreutdanning og bista fakultetene der det er behov for det. Figuren nedenfor
gir en skisse til organisering av kontoret:
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Det legges opp fil å opprette Kontor for etter- og videreutdanning fra 1.6. Kontoret skal
finansieres sentralt og samlokaliseres med Kontor for samfunnskontakt for å utnytte
mulighetene til samspill mellom nettopp disse enhetene. Kontoret vil få sju medarbeidere,
med en innsats pa vel seks årsverk.

Kontoret vil få følgende hovedoppgaver:
Koordinere EVU-tjenestene i sentraladministrasjonen og overfor fakultetene
Bistå fakultetene i prosjekteringsfasen ved nyoppretting av studietilbud
Gimålrettet støtte til fakultetene ut fra deres faglige planer
Koordinere markedsføring og informasjonsarbeid i dialog med fakultetene
Samarbeide med Kontor for samfunnskontakt om kontakt med eksterne aktører og
alumni
Utarbeide forslag til og følge opp Handlingsplan for EVU etter vedtak
Ivareta fakultetsovergripende tematiske fagområder, som videreutdanning av lærere
Gi bistand til fakultetene i anbudsprosesser
Koordinere kompetansenettverk for faglige og administrative ansatte involvert i EVU
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Et viktig premiss ved etablering av det nye kontoret er å videreføre og videreutvikle
kompetanse om initiering av nye tdbud, koordinering av markedsføring og oppfølging av
nettverk. Samtidig skal arbeidet mellom sentrale avdelinger som arbeider for å styrke dialog
og samhandling med omverden koordineres. Det legges opp til tett kontakt med og
lokalisering nær Kontor for samfunnskontakt. Kontor for etter- og videreutdanning skal i
samarbeid med Kontor for samfunnskontakt biste fakultetene i kontakt med eksterne aktører.

Det legges opp til å lyse ut stillingen som leder av kontoret og til utlysning av to nye stillinger
som skal være tydelig innrettet for fakultetene. Disse stillingene skreddersys for fakultetenes
behov og det vil bli søkt etter medarbeidere som til sammen gir kontoret informasjonsfaglig
kompetanse og innsikt i fakulteters arbeidsmater, studietilbud og programmer. Det har møter
med fakultetene for å identifisere arbeidsoppgaver det er viktig å ivareta for å sikre at de
relevante fagmiljøene opplever endringene som reell styrking av universitetets arbeid med
etter- og videreutdanning. Fakultetene har fremdeles noe ulike behov, men etter linjene fra
styresak 37112. Fakultetene er samstemte om at markedsføring og alle forhold knyttet ved
opptak må håndteres sentralt. Flere uttrykker usikkerhet om og ønsker hjelp til budsjettering
av nye tilbud, men vil ha kontroll over prosjektregnskapet når tilbudene er i drift Fakultetene
vil utføre mye studieadministrasjon. Det er samtidig klart at enkelte tilbud ved for eksempel
Det humanistiske og Det medisinsk-odontologiske fakultet fremdeles vil ha behov for tett
oppfølging fra kontoret. Dette blir ivaretatt ved ny organisering. I det videre arbeidet med
etablering av kontoret skal det være tett dialog med fakultetene.

De nye og fakultetsinnrettede stillingene skal styrke arbeidet med informasjon og
markedsføring ved kontoret og samspille med fakultetene om studieadministrative oppgaver.
Stillingene vil ha en særlig rolle prosjekteringsfasen og for profilering og markedsføring i
dialog med fakultetene. Kompetansestyrking for fakultetenes EVU-medarbeidere får særlig
oppmerksomhet, samt samarbeid om gode administrative rutiner for EVU-innsatsen.

Kontoret skal bistå fakultetene i deres utvikling og prosjektering av nye EVU -tilbud. En
prioritert oppgave ved kontoret blir å legge til rette for et kompetansenettverk for faglige og
administrativt ansatte som arbeider med etter- og videreutdanning. Alle fakultetene har nå
konkrete planer om EVU som særskilt arbeidsområde i fakultets- og eller institutt-
administrasjonen, som egne koordinatorer og/ eller kontaktpersoner. Ansatte fra fakuttetene
og insfituttene med oppgaver knyttet til EVU vil være med i nettverket.

Administrative støttefunksjoner ved sentrale avdelinger
Tilbudenes finansieringsform har opp til nå vært bestemmende for hva slags og hvor mye
fakultetene og sentraladministrasjonen har vært involvert i de ulike tilbudene. I det nye
kontoret vil ikke finansieringsform være bestemmende for administrativ støtte, dette vil være
en del av avklaringene ved prosjekteringen av nye tilbud.

Selv om fakultetene har ulike vurderinger av hvor selvgående de kan være i driften av EVU-
tilbud, varierer dette mellom studietilbudene ved fakultetene, avhengig av tilbudenes
kompleksitet, størrelse og livsfase. I initieringsfasen kan det være behov for mer bistand fra
kontoret og andre avdelinger enn tilbud som har eksistert i mange år. Nye rammebetingelser
for enkelttilbud kan gi nye behov for bistand. Kontoret vil være rigget for å imøtekomme disse
nyansene ved a ha ressurser med god kjennskap til tilbudenes historie og særegenhet,
samtidig som dedikerte ressurser skal ta et mer overordnet ansvar for å koordinere
prosjekterings- og forankringsfasen ved nyetablering, koordinere tematiske satsingsfelt på
tvers av fagmiljøer og fakulteter' og gi bistand til fakultet og fagmiljø i søknadsskriving til
Norgesuniversitetet og andre anbudsutlysninger. Nettverksfunksjonene vil bli ivaretatt i
sentraladministrasjonen og spesielt i kontoret (EUCEN og andre relevante nettverk).
Samtidig vil oppmerksomheten om formelle sider ved opptaksgrunnlaget for voksne

' Som den fakultetsovergripende nasjonale satsingen pa etter- og videreutdanning av lærere
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studenter styrkes. De pedagogiske og teknologiske aspektene ved tilrettelegging for voksnes
læring, vil ivaretas sentralt.

Figuren under oppsummerer de viktigste prosessene som må ivaretas, inifiering og
prosjektering, markedsføring og opptak. Markedsføring og opptak skal være faste tjenester
som løses sentralt, i initieringsfasen vil fakultetene ha ulike behov for administrativ støtte:

Figur 2
Fire hovedprosesser med arbeidsdeling ved oppretting og igangsetting av nye tilbud
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Prosjektering/ studieplanutvikling
Kontoret vil være sentral i koordinering og prosjektering av nye tilbud. Kontoret vil kunne
bistå i enkeltdeler av prosessen eller for hele prosessen, avhengig av fakultetenes behov
(grønne felt). Disse behovene vil i stor grad bestemmes av om tilbudet er et oppdrag fra
ekstern aktør eller egenfinansierte tilbud, om det er en tydelig målgruppe for tilbudet. Det vil
være aktuelt med bistand til anbudsprosesser, både fra kontoret og Økonomiavdelingen.
Utover kontoret selv, vil ressurser innenfor DigUiB være aktuelle partnere i denne fasen, i
fillegg til Kommunikasjonsavdelingen og seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ
avdeling. En rådgiver i seksjon for studiekvalitet vil sørge for oppfølging av internasjonale
EVU-nettverk innenfor Bolognaprosessen og vil gjennom dette arbeidet være en ressurs for
fakultetene i kvalitetssikring og studieplanutvikling.

Faglige og institusjonelle godkjenningsprosesser
Etter første prosjekteringsfase vil fakultet og institutt håndtere faglig godkjenning av både
faglig innhold og finansieringsmodeller. I tilfeller der tilbudet tilbys eksterne aktører, vil
kontraktsinngåelse foretas sentralt (oransje felt) ved Forskningsadministrativ avdeling.

Markedsføring og profilering vil tilsvarende være en sentral koordineringsoppgave for
kontoret, i dialog med fakultetene og Kommunikasjonsavdelingen, og som konsekvens av
analysene foretatt i prosjekteringsfasen.

Opptak
Opptak til studiefilbudene vil være en sentral oppgave, med unntak av tilfeller der det er
behov for faglige vurderinger. Drift av EVU-web, GSK-vurderinger, utsending av opptaksbrev
og studentkontrakt er en del av dette, samt dialog med potensielle søkere. Henvendelser om
faglige forhold vil sluses til fakultet og institutt. Økonorniavdelingen vil sørge for utsending av
faktura og eventuelt purring på disse. Ved oppstart av filbudet er det emnegivende institutt
eller fakultet som overtar dialogen med studentene.
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Drift
Når studietilbudene går over i driftsfase, vil fakultetene som hovedmodell besørge praktisk
administrasjon i tråd med øvrige studietilbud, men med bistand fra aktuelle avdelinger ved
behov. Enkelttilbud likevel kunne motta mer daglig administrativ bistand fra kontoret enn
andre. Kontoret vil i en overgangsperiode uansett gi tett oppfølging av fakultetene og
studietilbud ogsa etter innføring av ny organisasjonsmodell. Kontoret vil ha personale som
har god kjennskap til historikk og praktiske detaljer ved nåværende filbud og vil være
tilgjengelige ressurser for fakultet og instituttmiljø.

Sterkere forankring av etter- og videreutdanning innenfor DigUiB
EU definerer livslang læring slik:

«All learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge.
skills and competences within a personal. civic, social and/or employment-related
perspectiye",
og legger til:
"The breadth of this definition also draws attention to the full range ar formal.
nonformal and informal learning activity".

For universiteter og høyskoler har arbeidet med tilrettelegging for livslang læring, eller
voksnes læring, mange følger Dette gjelder formelle forhold knyttet til opptak på bakgrunn
av realkompetanse eller praksis fra arbeidslivet og pedagogiske forhold. Det gjelder også a
tilpasse undervisning og bruk av teknologi filrettelagt for voksne studenter, som ofte også er
andre steder i Norge eller i utlandet. Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk for å
utvikle og vedlikeholde kompetanse om livslang læring, er en viktig del av dette arbeidet.

Utvikling av pedagogisk gode og teknologisk nyskapende løsninger for videreutdanning
generelt og for fjernundervisning spesielt, har lange tradisjoner ved UiB. Siden 1990-tallet
har UiB vært langt framme i konkurransen om midler fra Norgesuniversitetet. Både PRISME-
prosjektet (som er tildelt Ugleprisen for 2012) og fjernundervisningsprosjektet innenfor
kunsthistorie, er gode eksempler på hvordan samspill mellom vitenskapetig ansatte ved
instituttene og pedagogisk og teknologisk kompetanse ved SEVU, har ført til nyskapende og
kvalitativt gode undervisningsopplegg for videreutdanningsstudenter. Generelt har antallet
søknader om midler fra Norgesuniversitetet og derfor også arbeidet med utvikling av nye
fjernundervisningsopplegg vært nedadgående de siste årene.

Satsningen på DigUiB-prosjektet gir nye muligheter for å styrke støttefunksjonene for
fagmiljøene framover. Prosjektet utreder bruk av digitale hjelpemiddel og støttesystem for
utdanning ved UiB, det har til na først og fremst hatt oppmerksomhet om studenter pa
campus. Gjennom prosjektet er det etablert og installert løsninger for videoopptak av
forelesninger i auditorier og enklere løsninger for dem som ønsker å gjøre opptak fra mindre
grupperom eller fra kontoret. Større deler av artikler og e-bøker er gjort tilgjengelig digitalt
med tilgang via Mi side. Det er etablert et system for gjennomføring av eksamen på PC, som
tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Videreutviklingen av Mi side er lagt inn under DigUiB-
prosjektet, det som styrker mulighetene for å koble utviklingen av læringsplattformen til de
øvrige ressursene for digital læringsstøtte. Fra tidligere finnes løsninger for elektronisk
innlevering og arkivering av hjemmeeksamen via Mi side.

Framover vil DigUiB arbeide med løsninger for videreutdanningsstudenter og opplegg som
støtter fagmiljøenes behov for digitale løsninger for Fiernundervisning. DigUiB-prosjektet er
styrket med ressurser fra SEVU, med kompetanse på feltet og som vil ha radgivning og
utvikling innenfor dette området som særlig ansvar. På denne maten vil de investeringene
som gjøres i DigUiB-prosjektet komme fjernundervisnings-studenter til gode, og prosjektet vil
få inn kompetanse og ressurser pa et område som til na ikke har vært prioritert.
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Handlingsplan for etter- og videreutdanning
Universitetet skal tilby etter- og videreutdanning som del av universitetets samfunnsoppdrag,
forankret i fakultetenes utdanningstilbud og tilrettelagt for viktige målgrupper i samfunnet.
Fordi dagens kunnskapssamfunn stiller store krav til livslang læring og til god dialog mellom
utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv, er det er viktig at universitetet stimulerer til utvikling av
fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrker kontakten mellom arbeidslivetog
universitetet. Det er viktig a gjøre universitetets brede kompetanse synlig for bedrifter, etater,
institusjoner og enkeltpersoner og å vurdere målrettede kompetanseutviklingstiltak. Dette er
tema for Råd for samfunnskontakt, som har dreftet disse forholdene og også bidragene fra
alumner, der alumnene vil utvide kontaktflaten med nærings- og samfunnsliv, og være en
kanal for både markedsføring og identifikasjon av nye kompetansebehov.

I universitetets strategi er ett prioritert filtak å filby studier og etter- og videreutdanning som
ivaretar kompetansebehovet i et samfunn i endring og som møter lokale og globale
utfordringer. I strategi for samarbeid med arbeidslivet er etter- og videreutdanning et prioritert
tiltak med vekt på å vurdere UiBs utdanningsprogrammer sett fra arbeidslivet og stimulere til
etter- og videreutdanning på bakgrunn av innspill fra partene.

For å samordne og tydeliggjøre tiltak som skal bidra til å oppfylle universitetets langsiktige
mål legges det opp til å utarbeide en handlingsplan for etter- og videreutdanning. Den skal
klargjøre prinsipper, mål og tiltak for etter- og videreutdanningstilbudet. Relevante
samarbeidspartnere og potensielle brukergrupper planlegges involvert.

Fakultetenes planer for etter- og videreutdanning
Arbeid med en egen handlingsplan vil forplikte fakultetene til økt innsats innenfor EVU, dette
var et forslag fra arbeidsgruppen som utredet en faglig styrking av EVU i 2010. Gruppen
idenfifiserte mulige satsinger innenfor dagens forskningsvirksomhet ved instituttene.
Eksempler var havområdeforskning, som marine satsinger og petroleum ved MN-fakultetet,
VAM-satsingen ved SV-fakultetet, språkfagene ved HF, større innsats på å imøtekomme
krav til spesialistutdanningene i helsefagene utenfor profesjonsforeningenes aktivitet,
pedagogikk, lærerutdanning og operativ psykologi ved PS-fakultetet. Noen av disse temaene
er tatt opp av fakultetene i ulike dialoger om EVU de siste par årene og som er omtalt i sak
37112. Det er kommet viktige avklaringer siden, som rammer for honorering og for bruk av
undervisningsressurser, økonomiske rammer for EVU-tilbud og administrativ arbeidsdeling.
Med tydeligere betingelser og rammer vil det være enktere for fakultetene å implementere
det som har vært sett som potensielle EVU-tiltak.

Det er gjennomført samtaler med og samlet oppdaterte vurderinger fra fakultetene,

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en rekke ulike EVU-satsninger som mastertilbud i
demokratibygging, bidrag til MOs masterprogram i helseledelse, oppdragskurs for offentlige
etater og enkeltemnetilbud innenfor systemdynamikk og geograff Fakultetet ser i tillegg på
EVU-tilbud for lærere som et viktig samfunnsoppdrag og tilbyr årsstudier som kan gi
undervisningskompetanse i de aktuelle disiplinfagene. SV-fakultetet har ikke planer om
opprette eller nedlegge EVU-tilbud i 2013.

Det hurnanistiske fakultet
Det humanistiske fakultet har i mange år vært en pådriver innenfor etter- og videreutdanning,
og har i dag den største emneporteføljen ved UiB. Mange fagmiljøer, som representerer alle
dagens institutter, har bidratt med studietilbud som har hatt stor suksess. Noen av emnene
har vist seg å være bærekraftige over lang tid, mens andre har vært opprettholdt i en kortere
periode. I høringsuttalelser i tilknytning til diskusjonen om den fremtidige organiseringen av
etter- og videreutdanning ved UiB, har flere av fakultetets fagmiljø signalisert at de ønsker å
utvikle nye emner eller gjenopprette emner som tidligere har vært tilbudt. Emnene er i ulike
stadier av planleggingsfasen, og i dagens situasjon er ikke planen mer konkrete. Dette
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skyldes delvis signaler fra noen fagmiljø at emnene kan gi fagmiljøene et konkurransefortrinn
ovenfor andre aktører dersom de bfir utviklet. Fakultetet er forberedt pa nye satsinger
innenfor EVU. Fakultetet vil etablere gode interne rutiner for å styrke satsingen på etter- og
videreutdanning, som en viktig og nødvendig oppfølging av universitetets arbeid for bedre
forankring av etter- og videreutdanningstilbudet i fagmiljøene.

Det psykologiske fakultet
Ved fakultetet er det na bare 6 av tidligere 22 emner som er å regne som aktive, etter at
særavtalen ble innført. Fakultetet har filbudt ullke kurs for arbeidstakersiden i arbeidslivet.
samtidig har flere av fagene (som arbeids- og organisasjonspsykologi) relevans for arbeids-
og næringslivet, i tillegg til kurs som er ønsket av offentlige etater, som i barnevernet og for
utdanning av lærere i veiledningskompetanse. Den nasjonale satsingen pa etter- og
videreutdanning av lærere er et mulig satsingsomrade. Fakultetet vil likevel avvente endelige
avklaringer knyttet til organisering og honorering før det er aktuelt å øke omfanget og eller
gjenoppta fidligere emner.

Det matematisk-naturyitenskapelige fakultet
MN-fakultetet gir tilbud i både etter- og videreutdanning. Videreutdanning er primært knyttet
til Skolelaboratoriets aktivitet for lærere i skolen. Etterutdanningsaktiviteten har vært lav de
siste årene, men fakultetet har ambisjoner om å øke EVU-aktiviteten. Fakultetet har
ambisjoner om å kunne tilby etterutdanning innenfor flere av sine fagområder og mener at
det skal være et marked for dette. Det som er spesielt viktig er at aktiviteten er godt forankret
i fagmiljøene, og at eierskapet ligger hos det instituttet som eier innholdet i tilbudet. Uten en
slik forankring, ser fakultetet det vanskelig å kunne få til en god drift av aktiviteten.

Fakultetet ser for seg at EVU-tilbud for lærere vil bli en av de viktigste aktivitetene det kan
bygge opp de nærmeste årene. Det vil bli viktig å få tilbud som dekker flere deler av
utdanningsløpet fra ungdomsskole til videregående. En tettere kontakt med skolen og et
styrket tilbud til lærere vil ha stor effekt for fakultetet også sett i rekrutteringssammenheng.
Fakultetet er ogsa i en prosess der det ønsker å styrke det fagdidaktiske miljøet, som også
skal ses i sammenheng med skolen. Det skal utvikles et eget tilbud til lærere som ikke har
den nødvendige geovitenskapelige kompetansen, men som i dag underviser faget. Skal
insfituttet og fagmiljøet fa dette til, må aktiviteten være tett knyttet til instituttets andre
aktiviteter og ikke minst de andre fagdidaktikerne ved fakultetet.

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Fakultetet har arbeid med fakultetsansvar for legers videre- og etterutdanning som ett av
fokusomradene for 2013. Programutvalg for legers videre- etterutdanning kartlegger den
undervisningsaktiviteten som skjer i samarbeid med helseforetaket. Kartleggingen skjer i
sammenheng med undervisningsregistering for høstsemesteret 2012. Helsedirektoratet
arbeider med omstrukturering av rammebetingelsene for spesialistutdanningen.

Fakultetet har det siste aret aktivt tatt ansvar for en planlagt overføring av sitt EVU-program
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Programmet er
lagt til Institutt for global helse og samfunnsrnedisin (IGS). Det er opprettet et eget
programutvalg for mastergraden. I en fase med behov for ekstra ledelsesoppmerksomhet har
fakultets- og instituttledelsen opprettet en styringsgruppe for fagNg konsolidering og
kvalitetssikring av programmet. Det har vært flere møter i styringsgruppen og studiebesøk til
søsterfagmiljøet ved

Fakultetet tilsatt programmets lærere ved MO. Det er dialog med SA om håndteringen av de
administrative oppgavene. Det planlegges dialoger med mulige samarbeidsinsfitusjoner
regionalt som kan ha behov for helseledelseskompetanse. Videre er det lagt arbeid i
nettpresentasjon av programmet.
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Det juridiske fakultet
Det juridiske fakultet prioriterer primærvirksomheten innenfor utdanning. Fakultetet har et
stort uutnyttet potensiale for EVU-virksomhet, men har ikke tilstrekkelige personalressurser til
å kunne utvide fagtilbudet nå. På sikt har etter- og videreutdanning for advokater et
potensiale, de er pålagt jevnlig videreutdanning. I dag er tilbudet tUdisse på Vestlandet
minimalt, da det meste av kursvirksomheten er i Oslo. Advokatforeningen kunne vært en
langsiktig partner, det samme kunne Domstoladministrasjonen. Samarbeid med
Politihøyskolen kunne vært aktuelt. Nesten alle de obligatoriske emnene kunne vært aktuelle
med EVU-varianter, da det er stor etterspørsel etter slike emner innenfor flere fagfelt. EVU-
virksomheten skal være forskningsbasert, så utbygging av slik virksomhet ved fakultetet
fordrer flere vitenskapelig tilsatte med førstestillingskompetanse enn det fakultetet har i dag.

Videre arbeid med handlingsplan for etter og videreutdanning
Handlingsplanen tenkes a identifisere spesifikke faglig satsingsområder innenfor en fireårs-
periode. Videreutdanning av lærere vil være særlig viktig, sett i lys av tilbakerneldinger flere
fakulteter har gitt og de nasjonale føringene på dette området. Handlingsplanen ventes å
omtale spesifikke utviklingsområder for fakultetenes støtteapparat rundt den faglige EVU-
virksomheten, som kompetanseheving og rutineutvikling. Kontor for etter- og videreutdanning
vil innrette ressurser med spesifikt ansvar for å koordinere oppfølging og tilrettelegging av
sfke tiltak. Bedre forståelse for budsjettering og finansieringsmuligheter kan være eksempel
på tiltak i kommende periode, samarbeid med POA om felles praksis for honorering og bruk
av undervisningsstillinger en annen. Kontorets leder vil få ansvar for handlingsplanarbeidet
og oppfølging av fakultetenes bidrag.

Økonomiske rammebetingelser for etter- og videreutdanning
Fra og med 2005 ble midler til etter- og videreutdanningstiltak lagt inn i fakultetenes rammer,
jf. styresak 94/04. I tillegg ble det satt av driftstilskudd til Senter for etter- og videreutdanning
(SEVU). Budsjettposten gjaldt tilskudd til drift, støtte til fjernundervisning og prosjektstøtte
eller egenandeler fil nye prosjekter.

I forslaget til budsjett for 2012 (sak 72/11) ble det foreslått at fakultetene skulle overta
kostnader for universitetets etter- og videreutdanningstilbud, på linje med at fakultetene tok
over ansvaret for andre sentrale kostnader knyttet til utdanning. Endringene i fordeling av
kostnader hadde bakgrunn i endringer i universitetets budsjettmodell, der større deler av
inntektene knyttet til utdanning var fordelt til fakultetene (som endring av resultatinntekter fra
50% til 75%). Det ble lagt opp til å avvikle det sentrale tilskuddet fil SEVU og frigjorte midler
ble disponert til annen faglig aktivitet ved fakultetene. Som kjent vedtok styret å utsette
beslutningen orn finansiering av kostnader til etter- og videreutdanning. Fakultetene ble
derfor ikke belastet kostnader for EVU i 2012 og kostnader til EVU som påløp sentralt, ble
dekket ved ubrukte midler i sentraladministrasjonen ved budsjettsalderingen for 2012.

Vedtaket i sak 37/12 om at ansvaret for etter- og videreutdanning skal være fakultetenes, at
det skal være en tydelig sentral enhet for arbeid med profilering, informasjon og koordinering
og det å yte service overfor fakultetene, har betydning for budsjettfordelingen. I forbindelse
med tildelingen av midler til fakuketene for 2013 ble det fordelt en regning på om lag 4,4 mill.
kroner for å dekke av deler av kostnadene til de sentrale tjenestene ved EVU, dette er omtalt
tildelingsbrevene og følger prinsippet om å fordele kostnader, som ved gjennomføring av

eksamener og kostnader ved ex.phil. Kostnadsfordelingen er et engangsfenomen i 2013.

Fakultetene vil overta ansvaret for økonomien, for inntekter og utgifter, ved sine respektive
programmer. Det er en spesiell situasjon i 2013, ved fakultetenes overtakelse av ansvaret.
Det er lagt opp til at fakultetene beholder positive saldoer for programmene og fellesskapet
dekker eventuelle negative saldoer,
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Utredninger og kartlegging viser at fakultetene har ulike behov for sentrale støttetjenester for
EVU. Noen ønsker å utføre større del av arbeidsoppgavene ved EVU, mens andre ønsker at
arbeidsoppgavene i hovedsak utføres sentralt. I tråd med styrets vedtak kan fakultetene kan
ha ulike modeller for innsats i EVU.

Universitetet skal ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til etter- og videreutdanning i tråd med
strategi, faglig profil og ressurser. Det er klart behov for koordinering og tydelig profilering av
universitetets samlede tilbud. Dette skal ivaretas i en sentral enhet, Kontor for etter- og
videreutdanning. I finansieringsmodellen for tida framover tas det hensyn til at deler av
arbeidet skjer sentralt for alle fakulteter og til at fakultetene i ulik grad vil utføre oppgaver. De
kostnadene som er fordelt for 2013, er en engangsregning, som ikke kommer senere.

Alle prosjekter som er EVU -aktivitet, overføres til fakultetene. Denne overføringen er i gang.
Det skal gi fakultetene bedre oversikt over prosjektenes inntekts- og utgiftssider. Samtidig
fjernes kravet om at fakultetene skal betale 15 % dekningsbidrag for å dekke sentrale
tjenester, slik systemet har vært. Før overføring, vil prosjekter med negativ saldo bli saldert,
mens prosjekter med positiv saldo følger prosjektene i den videre driften ved fakultetene.

Fakultetene får ansvar for å budsjettere EVU- aktivitetene og ansvar for kostnadsdekning i
programmene. I Kunnskapsdepartementets forslag til nytt BOA- regelverk, som skal gjelde
fra 2013, foreslås det at EVU - programmer som finansieres av kursavgifter, skal defineres
som salgsinntekter og føres innenfor institusjonenes grunnbevilgning. Høringsfristen for
forslaget til revidert regelverk er gått ut, og det er noe usikkert hvordan regelverket vil bli.
EVU- programmer som helt eller delvis finansieres av eksterne oppdragsgivere, som
bedrifter, skal håndteres som andre BOA- prosjekter.

Samlet vil endringene i finansiering av EVU-tilbudene gi fakultetene bedre økonomiske
rammebetingelser for å utvikle nye tilbud. Det kan likevel være økonomiske utfordringer ved
etter- og videreutdanning. Fakultetene har mulighet til å honorere ansatte for etter- og
videreutdanning i de tilfellene undervisningsplikten er oppfylt, i tråd med særavtale som er
inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene om dette.

Omstillingsprosess
Som del av arbeidet med à fa etablert en ny og styrket administrativ omorganisering av etter-
og videreutdanningsvirksomheten, har det vært en omstillingsprosess ved Senter for etter-
og videreutdanning (SEVU).

Omstillingen startet med seminar på Solstrand i januar 2013 med alle de SEVU-ansatte,
tillitsvalgte, verneombud, universitetsdirektøren og personaldirektøren. Underdirektør Britt-
Karin Muri ved Personal- og organisasjonsavdelingen har ledet prosessen videre. Prosessen
har fulgt omstillingsavtalen, med gjennomføringsplan og bemanningsplan, drøftinger i IDU,
forhandling i Forhandlingsutvalget og informasjon og samtaler med de ansatte underveis. I
tillegg har en prosjektgruppe bestående av både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter
bistått i prosessen. Det har vært lagt vekt på dialog og medvirkning fra de ansatte.

Fire av de SEVU-ansatte i ulike stillingskategorier er tilbudt overføring til det nye kontoret. De
vil blant annet ha arbeidsoppgaver innen: prosjekt- og arrangementsstøtte, informasjon,
profilering og markedsføring, opplaksarbeid, EVU-web og EVU-modul i FS, gjennomføring av
Faglig-pedagogisk dag, samarbeid med fagmiljø og oppdragsgivere, koordinering av
kompetansenettverk, alumnusarbeid og rapportering.

En av de ansatte vil gå over til å arbeide ved Det medisinsk- odontologiske fakultet og
fortsette a ha et dedikert ansvar for etter- og videreutdanning innenfor fakultetet. Tre av de
ansatte er tilbudt og har takket ja til andre stillinger. Stilhngene er knyttet til DigUiB-prosjektet,
til studiekvalitet og til personal- og økonomiarbeid. Stillingene knyttet til DigUiB og
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studiekvalitet vil få et særlig ansvar for henholdsvis kvalitetssikring og digitalisering for
videreutdanning og fjernundervisning.

Universitetets EVU er omfattende og involverer i stor grad eksterne samarbeidspartnere og
betalende studenter. Omsetningen i 2013 vil trolig bli om lag 12 milfioner kroner. Av hensyn
til de ansatte, betalende studenter og eksterne samarbeidspartnere er det avgjørende at
driften av etablerte prosjekt går som planlagt. Overføring av kompetanse og etablering av ny
ansvarsdeling og nye rutiner gjøres parallelt med etableringen av det nye kontoret, slik at
omstillingen skjer med lavest mulig risiko. Det vil være stor oppmerksomhet om dette til
kontoret er etablert og rutiner og samarbeidsformer med fakultetene er på plass.

Omstillingen vil være gjennomført innen høsten 2013 og vil evalueres i 2015.

Universitetsdirektørens kommentar
Universitetets tilbud om etter- og videreutdanning har vært gjenstand for grundige draftinger
styret. Her er det redegjort for opplegget for tjenester for styrket og fakultetsforankret etter-
og videreutdanning, med etableringen av Kontor for etter- og videreutdanning og et nettverk
for EVU-rnedarbeidere ved fakulteter og avdelinger. Kontoret skal bidra til å øke fakultetenes
mulighet for EVU- innsats og utnytte samhandlingen med omgivelsene. Kontor for
samfunnskontakt og Rad for samfunnskontakt. vil bidra. Det legges opp til innsats fra flere
sentraladministrative avdelinger, med kobling til DigUiB-prosjektet.

For en samlet konkretisering av universitetets faglige satsing på etter- og videreutdanning i
de kommende arene, legges det opp til å utarbeide en handlingsplan. Der skal fakultelenes
egne planer og oppsummeringer synliggjøres og ses i sammenheng. En handlingsplan for
etter- og videreutdanning vil tydeliggjøre hvilke overordnede satsinger universitetet legger til
rette for i samspill med fakultetene i tiden som kommer. A satse på etter- og videreutdanning
for lærere tenkes spesielt vektlagt i arbeidet.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til planene for organisering av og tjenester for universitetets
fakultetsbaserte EVU-virksomhet sUk de er redegjort for i saken

2. Styret imøteser forslag til en handlingsplan for etter- og videreutdanning for
behandling i styret våren 2014.

09 04 13 —Chnsten Soleun/Ingvild Greve/Britl-Kann Munifore Tungodden
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