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Kunnskap for en bedre verden

Mandat
Mandatet for dette utvalget er å utrede hvordan NTNU skal styrke EVUvirksomheten med basis i dagens EVU-politikk. Utvalget skal blant annet:
•

•

•

•

Identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler for NTNUs EVU-virksomhet innen
strategisk viktige fagområder for NTNU, med særskilt fokus på organisering, styring,
støttefunksjoner og finansiering.
Foreslå tiltak som kan redusere hindringer og utnytte muligheter, herunder eventuelle
behov for nye eller utvidede finansieringsordninger der markedet ikke har betalingsevne
eller – vilje til å dekke totalkostnadene ved utdanningstiltak.
Foreslå en enhetlig modell for iverksetting av faglig styring og ledelse av EVU på linje
med ordinær utdanningsvirksomhet, for å sikre en samlet og overordnet strategisk
utvikling av EVU-tilbud og NTNUs øvrige studieportefølje.
Evaluere dagens arbeidsdeling mellom fakultet/institutt og Seksjon for etter- og
videreutdanning og andre enheter på sentralt nivå, og foreslå hensiktsmessig
organisering av støttefunksjoner sentralt og lokalt for EVU-virksomheten.»
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•
•
•
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Arbeidsform
•
•
•
•

•

•
•

12 møter
Intern kartlegging av styring og ledelse av EVU-virksomheten ved NTNUs
fakulteter (studieportefølje og kvalitetsarbeid)
NIFU – ekstern kartlegging - Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet
ved NTNU
Bygget på rammebetingelser i UHR-rapporten Tolkning av regelverket for
finansiering av etter- og videreutdanning, som er presentert i dekanmøtet og i
alle ledergrupper
Utvalget har underveis hatt kontakt med:
– utvalget som har arbeidet med politikk for studieporteføljeutvikling
– det nasjonale ekspertutvalget for etter- og videreutdanning, «Lære hele
livet», ved Berit Kjelstad
– kompetansebehovsutvalget ved Hildegunn Stokke
– EVU-arbeidsgruppe 2
Seksjon for etter- og videreutdanning - dialog
LOSAM
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Etterutdanning og videreutdanning
Videreutdanning:
fag/emner som gir formell kompetanse på universitets- eller høyskolenivå og
studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet. Videreutdanninger er ment å
tilpasses samfunnet og arbeidslivets behov, og tar opp kvalifiserte kandidater på
eget opptak. Videreutdanning kan f.eks. være frittstående enkeltemner,
fagprogram med en serie eller samling av fag/emner rettet mot en bestemt
målgruppe eller fagområde eller erfaringsbaserte masterprogrammer.
Etterutdanning:
kurs som gir vedlikehold og oppdatering på kompetanse innenfor et område
eller stilling uten å gi formell kompetanse. Etterutdanning er kortere kurs som
ikke avsluttes med eksamen eller gir studiepoeng, og som ikke inngår i et
gradssystem.
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Egenbetalingsforskriften EVU
Hovedregel følger av universitets- og høgskoleloven § 7-1 (1)
§ 3-1.Hovedregel (Gratisprinsippet)
(1) Statlige institusjoner kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for
studieprogrammer som fører frem til en grad eller yrkesutdanning.
(2) Statlige institusjoner kan ikke kreve egenbetaling hvis institusjonen
over tid ikke tilfredsstiller den aktiviteten som er lagt til grunn for
bevilgningen over statsbudsjettet. Studieprogrammer, fag/emner eller kurs
med egenbetaling skal ikke gå på bekostning av institusjonens statlig
finansierte utdannings- og forskningsvirksomhet.
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Anbefalinger - Trender, samfunnsbehov og strategiske veivalg (kap. 2)
1. NTNU bør integrere EVU (EVU) som del av den totale
utdanningsvirksomheten. Videreutdanningsvirksomheten skal være integrert i
studieprogramporteføljen ved fakulteter og institutter.
2. EVU bør være forankret i enhetenes strategier. Kvaliteten på videreutdanning
skal tilfredsstille de samme kvalitetskrav som for annen utdanning
(Studietilsynsforskriften). Faglig interesse, adgangsbegrensning,
ressursplanlegging og vurdering av etterspørsel og behov i samfunnet bør i
størst mulig grad være den samme for all utdanning uavhengig av om det er
mulighet til å hente inn eksterne midler fra studenter eller oppdragsgiver, eller
om tilbudet finansieres over rammebevilgningen. Strategiene bør fungere som
faglig prioriteringsverktøy ved fakultetene og gjøre det mulig å ta raske
beslutninger ved behov.
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Anbefalinger - Trender, samfunnsbehov og strategiske veivalg (kap. 2)
3. a)
NTNU bør i hovedsak anvende sine ressurser på videreutdanning som
• inngår i eller kan innpasses i gradsgivende program, fortrinnsvis master
og erfaringsbasert master
• gir tilleggskompetanse for kandidater som har fullført bachelorgrad eller
mastergrad
b)
Etterutdanning kan være strategisk viktig innenfor noen fagområder og
sektorer der behovet for kompetanseheving kan løses best gjennom kortere
kurs. Etterutdanning kan lede flere inn mot videreutdanning. En gjennomgang
av dagens etterutdanningsportefølje på fakultet og institutt kan være
hensiktsmessig i lys av mål, funksjon og kvalitet.

Kunnskap for en bedre verden

8

Anbefalinger - Trender, samfunnsbehov og strategiske veivalg (kap. 2)
4. Hovedcampusene vil bli en ressurs som gir alle NTNU-studenter muligheter for
å bygge nettverk med andre studenter, fagmiljøer og arbeidslivsrepresentanter.
Fysiske samlinger på EVU bør derfor legges til campus der det er faglig
relevant og hensiktsmessig. Fysiske samlinger vil styrke muligheten for å
videreutvikle generiske ferdigheter.
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Anbefalinger - Virksomhetsstyring, kvalitetsarbeid og årshjul (kap. 3)
5. En samlet porteføljestyring må hindre utvikling av videreutdanningstilbud som
er i konkurranse med hverandre. NTNU bør fremme faglig samarbeid om
videreutdanning framfor konkurranse. Overlappende tilbud bør samkjøres.
Studietilbud forankres i fagmiljøet med størst faglig aktivitet innen fagområdet,
og emner gjennomført av fagmiljøer med relevant kompetanse.
6. NTNUs videreutdanning (program og emner) bør som hovedregel følge det
ordinære årshjulet både for studiekvalitet og studieplanlegging for å sikre
kvalitet og unngå unødvendig administrativt merarbeid. Opprettelse av nye
tilbud som krever raskere implementering for å møte eksterne behov, må
begrunnes og godkjennes av dekan. Når et tilbud er i drift, bør det inn i det
ordinære årshjulet for studieporteføljeutvikling. Videreutdanning bør følges opp
i tertialrapporter og i styringsdialoger mellom alle nivå ved NTNU.
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Anbefalinger - Virksomhetsstyring, kvalitetsarbeid og årshjul (kap. 3)
7. NTNU bør standardisere søknadsfrister for opptak til videreutdanning.
Opptaksfrister som er nær oppstart, medfører mye administrativt merarbeid,
krevende ressursplanlegging og ekstrakostnader til markedsføring. NTNU bør
arbeide for at UH-sektoren samkjører opptaksfrister for å unngå konkurranse
basert på opptaksfrister. Unntak fra NTNUs søknadsfrister for opptak for
videreutdanning må begrunnes og godkjennes av dekan.
8. EVU bør være del av ordinære undervisningsoppgaver til faste ansatte ved
fakultetet. En strategisk personalplan vil være hensiktsmessig verktøy for å
planlegge ressursbruk.
9. Ansatte må ha godkjenning av sidegjøremål for å utføre EVU på vegne av
andre private eller offentlige institusjoner. Slik virksomhet kan komme i
konkurranseforhold til NTNUs egen virksomhet. Ansatte kan ikke ta
sidegjøremål som innebærer at den ansatte driver med eller medvirker til illojal
konkurranse med NTNU.
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Anbefalinger - Økonomiske og juridiske rammebetingelser (kap. 4)
10. NTNU må gå gjennom porteføljen av EVU og vurdere om ønsket aktivitet er
innenfor regelverket som er gitt av egenbetalingsforskriften,
statsstøtteregelverket og BOA-regelverket. NTNU må vurdere om tilbud som
ikke er innenfor unntakene i egenbetalingsforskriften, skal tilbys gratis over
rammebevilgningen, legges ned eller tilbys som oppdrag.
– Finansiering av videreutdanning bør i utgangspunktet være
kostnadsdekkende gjennom fullfinansierte studieplasser,
oppdragsfinansiering, bidragsfinansiering og/eller studentbetaling.
– Finansiering av etterutdanning (kurs uten studiepoeng) skal være
kostnadsdekkende, jf. statsstøtteregelverket.
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Anbefalinger - Leveransemodeller og insentiver (kap. 4)
10. NTNU må gå gjennom porteføljen av EVU og vurdere om ønsket aktivitet er
innenfor regelverket som er gitt av egenbetalingsforskriften,
statsstøtteregelverket og BOA-regelverket. NTNU må vurdere om tilbud som
ikke er innenfor unntakene i egenbetalingsforskriften, skal tilbys gratis over
rammebevilgningen, legges ned eller tilbys som oppdrag.
– Finansiering av videreutdanning bør i utgangspunktet være
kostnadsdekkende gjennom fullfinansierte studieplasser,
oppdragsfinansiering, bidragsfinansiering og/eller studentbetaling.
– Finansiering av etterutdanning (kurs uten studiepoeng) skal være
kostnadsdekkende, jf. statsstøtteregelverket.
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Anbefalinger - Leveransemodeller og insentiver (kap. 5)
11. Utvalget foreslår 9 leveransemodeller som er innenfor regelverket (jf.
tabell 5.1). Fagmiljøene må selv vurdere hva som er hensiktsmessig
modell for ulike tilbud.
12. Utvalget foreslår at hvert fakultet/institutt vurderer hva som er
hensiktsmessige insentiver for utvikling og gjennomføring av EVU
innenfor sine fagområder.
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Organisering av støttesystemer i dag
Mangfoldig organisering og ulike støttesystemer
• 80 % vekst i videreutdanning gjennom fusjonen – mye internfinansiert
• Seksjon for etter- og videreutdanning betjener hovedsakelig eksternfinansiert
EVU ved «gamle NTNU»
• Markedsføring under portalen «NTNU Videre» inkluderer all EVU, inkludert
fulltids og gratis videreutdanninger innen sykepleie
• IE har videreført aktivitet fra gamle HiST gjennom stiftelsen TISIP
• KOMPIS – SU administrerer EVU mot lærere (tar betalt)
• Fagprogrammet for prosjektledelse – ekstra markedsstilling i seksjonen
• Læringsstøtte - flere aktører: NTNU Drive, Læringssenteret,
Multimediasenteret, NTNU Læringsportalen
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Lokale støttefunksjoner ved fakultetene
Flere faktorer forklarer omfang og innretning på lokale støttefunksjoner
• omfanget til EVU-virksomheten
• størrelsen på fakultetet
• prioritering og økonomiske rammer
• tilgangen på ekstern finansiering og langsiktigheten i denne
• hvor krevende markedsarbeidet er
• hvor mye bistand de mottar fra Seksjon for etter- og videreutdanning
• hvor mye arbeid som legges ned av faglig ansatte
• kultur
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Seksjon for etter- og videreutdanning
Seksjon for etter- og videreutdanning
• 28,6 årsverk hvorav 18 arbeider med EVU
• 14 MNOK i rammefinansiering dekker
– seksjonens arbeid med felles markedsføring av all EVU ved NTNU
– seksjonens tjenester til fagmiljøene for EVU som klassifiseres som salg, dvs. kurs
og emner rettet mot enkeltstudenter som betaler (helt eller delvis). Disse tjenestene
skal være gratis for fagmiljøene.

•

•
•
•
•

Tar betalt for administrasjon i BOA-prosjekter med faste priser per deltaker på
oppdrag (1500/1000 med og uten opptak). Inntekter fra BOA utgjorde 33 % av
budsjettet i 2017
Seksjonen
Årsverk
Konferansetjenester skal fullfinansieres
Kurs
10,6
Egne verktøy og moduler av systemer for EVU
Konferanse
7,8
Mye manuelt arbeid.
Marked
6,0
Uklar arbeidsfordeling i forhold til FA og fak/inst.
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Regnskap

3,2

Ledelse

1,0

Sum Seksjon for EVU

28,6
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Planlagte endringer i verktøy
•

•
•

•

Maconomy skal innføres fra 2019 slik at fakultet/institutt kan følge opp
prosjektstyringen av EVU selv. Dette vil gi mulighet for å integrere EVU med
annen BOA og med utdanning som er rammefinansiert (gratis for student).
Emner på nett (EpN) tas i bruk fra høsten 2018 av fakultet/institutt slik at
emnebeskrivelser legges inn direkte av fakultet/institutt.
Nettbutikkløsning for NTNU skal tilrettelegges for EVU med betaling. Dette vil
kunne effektivisere arbeidet med fakturering når løsningen er på plass.
Integrasjon mellom økonomi- og FS-systemer er ikke på plass.
Digital innmelding av praktisk informasjon og budsjett for
videreutdanningstilbud.

Studieplanprosjektet som er en del av forbedringsprogrammet ved NTNU,
inkluderer også EVU. Det forventes at prosjektet vil bidra til å effektivisere
planleggingsarbeidet ved fakultet/institutt.
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Framtidig behov for støttesystemer
NTNU har ikke gjennomgått den administrative organiseringen av EVU-området
etter fusjonen, og det er, etter utvalgets mening flere argumenter som begrunner
et behov for gjennomgang og endring.
• Det er et mangfold av organisasjonsformer og støttesystemer som ikke
framstår som effektive og samordnet.
• NIFU-rapporten «Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU»
peker på at det foregår dobbeltarbeid og at det er uklar rollefordeling mellom
ulike nivåer.
• Både NIFU-rapporten og utvalgets kartlegging viser at det er behov for å
avklare forventninger slik at NTNUs fagmiljø vet hva (og hvor mye) som kan
forventes av sentrale støttefunksjoner og hva de selv må ta ansvar for.
• Støttesystemet er tilpasset eksternfinansiert etter- og videreutdanning ved
gamle NTNU, men har ikke kapasitet og innretning rettet mot gratis
videreutdanning, som det er grunn til å tro blir stadig viktigere framover.
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Organisering av støttesystemer - modeller
Strategisk rådgivning og utvikling
• Støttefunksjonene må i all hovedsak ligge på fakultetsnivå.
• FA må bidra med økonomisk og juridisk kompetanse (ØA, VIRK), og lederstøtte i stab
til prorektor for utdanning.
Markedsføring og markedsarbeid
• Oppgaver må ligge på ulike nivåer, og at det må være en tydeligere arbeidsdeling og
samordning mellom FA og fakultetene, og internt i FA, uansett modell.
Studenttjenester og studentkontakt
• Kan være betinget av ambisjonene og gjennomføringskraften i arbeidet med å
digitalisere prosesser og tjenester
• Digital eksamen, nettbutikk, samordning av opptaksrutiner for ordinære studier og
videreutdanningsstudier og bedre systemer for oppfølging av studenter via nett, vil
gjøre det lettere å ivareta studieadministrative oppgaver på fakultet og institutt.
• Gjennomføringen av utvalgets anbefalinger når det gjelder studieplan- og
opptaksprosesser vil også gjøre det lettere å håndtere EVU som annen virksomhet.
Læringsstøtte
• Viktig for EVU-arbeidet framover. Må ligge i FA. Må samordnes!
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Organisering av støttesystemer - modeller
Forslag til modeller:
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Integrert modell
Fordeler

Ulemper

•

•

•

•

•

Ansvaret for EVU legges der ansvaret for
annen utdanningsvirksomhet ligger
Gir muligheter for å rendyrke
kompetansen for utdanningsvirksomheten
og integrere videreutdanning som en
naturlig del av utdanningsvirksomheten på
alle nivå i organisasjonen
En reorganisering gir nye muligheter for å
lage effektive systemer og god
virksomhetsstyring
Legger vi til rette for en helhetlig vurdering
av utdanningsporteføljen, strategisk og
økonomisk.
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Modellen forutsetter at organisasjonen kan
omstille seg slik at oppgaver knyttet til
EVU kan løses av de enhetene som løser
tilsvarende oppgaver for resten av
utdanningsvirksomheten
En integrert modell innebærer en risiko for
at støtteapparatet i fellesadministrasjonen
oppleves som dårligere for de fagmiljø og
studentgrupper som har hatt tett
oppfølging og mye praktisk hjelp fra
Seksjon for etter- og videreutdanning.

22

Sentralisert modell
Fordeler

Ulemper

•

•

•

•
•

•

•

Kan videreføre et samlet, profesjonelt
støtteapparat som har spesialisert
kunnskap om EVU og god kompetanse på
studentoppfølging for målgruppen
Tydelig arbeidsdeling mellom seksjonen
og fakultet/institutt kan redusere
dobbeltarbeid og avklare forventninger
En sentral enhet å henvende seg til for
alle spørsmål om EVU (eksterne, interne)
Seksjonen vil kunne bidra med å utvikle
tilbud, skreddersy løsninger og gi spesiell
tilrettelegging for ulike grupper
Forutsatt at kapasiteten er stor nok, vil en
sentral seksjon kunne betjene alle fagmiljø
likt uavhengig av om videreutdanningen er
gratis eller involverer betaling
Totalansvar for profilering og strategisk
utvikling av EVU i samme enhet.
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Rollefordelingen innenfor fellesadministrasjonen og mellom seksjonen og
fakultet/institutt blir krevende
Seksjonen får ansvar for et bredt spekter
av spesialiserte administrative oppgaver
som er fordelt på ulike fellesadministrative
seksjoner for andre studenter
Krevende å fordele ansvaret mellom
Seksjon for etter- og videreutdanning,
andre fellesadministrative enheter og
fakultet/institutt for deltidsstudenter (ikke
klart skille mellom annen utdanning og
videreutdanning)
Ikke realistisk at en sentral seksjon kan ha
inngående kunnskap om alle fagområder
og markeder - eierforholdet til EVU må
uansett ligge på fakultet/institutt, som
kjenner sine fagområder
23

Hybridmodell
Fordeler

Ulemper

•
•

•
•

•

•
•

Som for sentralisert modell
Ved å legge det strategiske ansvaret der
det ligger for annen utdanning, vil
seksjonen i større grad bli en ren
tjenesteleverandør på områdene
markedsføring og markedsarbeid, og
studenttjenester og studentkontakt.
Forenkler seksjonens rolle noe i forhold til
den sentraliserte modellen, og seksjonens
kompetanse kan spisses mot de
tjenestene som seksjonen skal levere.
Krever klare tjenesteavtaler for å sikre
tydelig ansvars- og oppgavefordeling.
Kan differensiere tjenestene til ulike
fakulteter. Tjenesteavtaler kan
skreddersys avhengig av hvilke tjenester
et fakultet ønsker og er villig til å
finansiere utover over en felles standard.
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Som for en sentralisert modell.
Modellen vil kreve betydelig koordinering
mellom seksjonen og de andre enhetene i
fellesadministrasjonen og mellom
seksjonen og fakultet/institutt for å unngå
dobbeltarbeid og ansvarspulverisering.
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Anbefalinger - Organisering av støttesystemer (kap. 6)
13. NTNU bør satse på videreutvikling og drift av læringsstøtteressurser
som gjør det mulig å tilby EVU på tvers av NTNUs campuser og
utenfor disse (nettstudier). Utvalget anbefaler bedre samhandling
mellom de ulike aktørene og prosjektene i fellesadministrasjonen som
har som oppgave å fremme livslang læring, tilrettelegge for
fjernstudier og utvikle innovative læringsformer både for
førstegangsstudenter og EVU-studenter.
14. NTNU bør i større grad samordne arbeidet med studentrekruttering og
arbeide med informasjon om studier på NTNUs nettsider for å utvikle
en helhetlig strategi for markedsarbeid rettet mot alle studenter,
inkludert EVU-studenter.
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Anbefalinger - Organisering av støttesystemer (kap. 6)
15. a)*
Utvalget anbefaler at støttefunksjoner for etter- og videreutdanning internt ved
NTNU så langt som mulig plasseres der tilsvarende oppgaver er plassert for
annen utdanningsvirksomhet. Utvalget anbefaler at fellesadministrasjonen har
ansvar for støttefunksjoner som er felles for hele NTNU, og organisere disse
støttefunksjonene i samme avdeling/seksjon som støttefunksjoner for annen
utdanningsvirksomhet. Støttefunksjoner for fakultet/institutt organiseres som for
annen utdanningsvirksomhet. Alle tverrfaglige initiativ må ha et vertsfakultet. En
slik organisering vil legge grunnlag for et godt støtteapparat og klar ansvars- og
rollefordeling som vil redusere dobbeltarbeid og avklare forventninger. Forslaget
innebærer avvikling av Seksjon for etter- og videreutdanning i dagens form og
overføring av oppgaver og ressurser til andre enheter. Dette vil gi en ny og
tydeligere arbeidsdeling både internt i fellesadministrasjonen og mellom
fellesadministrasjonen og fakultet/institutt-nivå. Utvalgets forslag er beskrevet
detaljert under en integrert modell i kapittel 6.
*Støttes av utvalgets flertall, dissens fremgår av vedlegg
Kunnskap for en bedre verden
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Anbefalinger - Organisering av støttesystemer (kap. 6)
15 b)*
Prosessen med overføring av oppgaver fra seksjonen til andre enheter må
gjennomføres i henhold til avtaleverket om medbestemmelse og omstilling. Det er
viktig å ta vare på kompetansen ved Seksjon for etter- og videreutdanning.
Ressurser (personell og penger) må overføres til dit oppgaver plasseres
henholdsvis i fellesadministrasjonen og på fakultet/institutt for å sikre at
oppgavene ivaretas godt og effektivt. Utvikling av administrative systemer som kan
håndtere EVU på linje med annen utdanning, er en viktig suksessfaktor. Det er
viktig med en forpliktende tidsplan for iverksetting og tilstrekkelig tid til omstilling
for å sikre at viktige oppgaver løses i tide og med riktig kvalitet. Dette vil kreve god
ledelse og tett samarbeid mellom aktører som kjenner EVU-området og de som
skal overta oppgaver.

*Støttes av utvalgets flertall, dissens fremgår av vedlegg
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Leveransemodeller
Egenbetalingsforskriften
BOA-reglementet
Statstøtteregelverket
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Unntakene i egenbetalingsforskriften

Kostnader beregnes med ny
TDI modell for utdanning fra UHR
Kunnskap for en bedre verden

Kostnader = KDs finansieringskategori
Unntaksvis kan TDI modell benyttes
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Handlingsrom for egenbetaling EVU
Økonomisk Egenbetaling (studentbetaling)
Unntak i egenbetalingsforskriften Ikkeøkonomisk aktivitet
§ 3-2 (1)
aktivitet

X

a) Kurs

b) Fag/emner som normalt ikke er en
del av studieprogram som fører fram
til grad eller yrkesutdanning

X

X

c) Erfaringsbaserte
mastergradsstudier

X

X

d) Studenter som fyller opp ledige
plasser på studieprogram eller
fag/emner som er oppdragsfinansiert
•
•
•

X

100 % av totale kostnader pluss
margin for fortjeneste
Kan velge enten inntil 49 % av
totale kostnader (ikke-økonomisk
aktivitet), eller 100 % av totale
kostnader pluss margin for
fortjeneste (økonomisk aktivitet).
Kan velge enten inntil 49 % av
totale kostnader (ikke-økonomisk
aktivitet), eller 100 % av totale
kostnader pluss margin for
fortjeneste (økonomisk aktivitet).
100 % av totale kostnader pluss
margin for fortjeneste

For ikke-økonomisk aktivitet benyttes KDs finansieringskategori som anslag for kostnader.
For økonomisk aktivitet uten studiepoeng (kurs), benyttes TDI-modell for kostnadsberegning.
For økonomisk
aktivitet
bør KDs finansieringskategori benyttes som anslag.
Kunnskap
for en med
bedrestudiepoeng
verden

30

Leveransemodell 1
Videreutdanning som er gratis – kan føre frem til grad
•

Tilrettelagt for ulike grupper. Eksempler: deltidsstudier (dag eller kveld),
samlingsbaserte tilbud, tilbud på nett, strømming av forelesninger mv
• Kan tilby emner som inngår i eksisterende grader – stor frihet til å
komponere tilbud når alt tilbys gratis.
• Opptakskrav/adgangsbegrensning om ønskelig
• Finansiering
– 100 % egenfinansiering (rammebevilgning)
• nye fullfinansierte studieplasser om mulig
• omdisponere studieplasser fra fulltid til deltid)
• mot resultatbevilgning hvis det er mulig (store grupper)
Eksempler
•
•

Master i klinisk sykepleie. Hel- og deltidsstudium. Opptakskrav: Bachelor i sykepleie og to års praksis.
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling. Nettbasert studium, heltid.

Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 2
Gratis emner med tilleggstjenester
•

•

Gratis, åpne tilbud på nett – modulbasert og kan tas som kurs eller emne. Ved
å klikke seg inn på emnet og registrere seg på plattformen får studenten tilgang
til innholdet i emnet, diskusjonsforumet og oppgaver med automatisk
tilbakemelding .
– Mulighet for eksamen etter utførte oppgaver
– Opptak kun for dem som vil ta eksamen, etter utførte oppgaver
– Kursbevis kan skrives ut (gratis) etter at oppgaver er fullført (trykker på
knapp)
Finansiering:
– resultatbevilgning for de studenter som består eksamen
– Institusjonen kan tilby tilleggstjenester som oppdrag (økonomisk
aktivitet). Eksempler: «leksehjelp», workshops, webinar, fasilitering av læring,

gruppeprosesser, foredrag som relaterer tema til en gitt virksomhet, osv. Merk at
tilleggstjenester ikke kan være nødvendig for å fullføre eksamen.
Eksempel: Digit.ntnu.no (NTNU Drive)
Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 3
Videreutdanning enkeltemner mot betaling (unntak b)
•

Fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til
grad eller yrkesutdanning
• Kan ikke tilby «gratis-emner» mot betaling – læringsutbyttebeskrivelser må
være forskjellig
• Finansiering: 2 muligheter:
– Student betaler 100 % + margin (KDs satser = kostnader) – økonomisk
aktivitet
– Spleiselag (1-49 % egenbetaling fra student og resten egenfinansiering) –
ikke-økonomisk aktivitet. Lik pris for alle studenter (ingen rabatter).
Eksempel:
• Digitalisering og ledelse: 4 emner i en i serie. Utviklet i samarbeid med
bransjeorganisasjon. Opptakskrav bachelor + to års arbeidserfaring. 100%
eksternfinansiert av deltakeravgift. Ikke del av grad i dag, enkeltstående
emner/emneserie på masternivå.
Kunnskap for en bedre verden
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Avgrensning av unntak b)
Spørsmålet er hva ordet normalt i unntak b betyr: «Fag/emner som normalt ikke
er en del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning».
• Emner mot betaling under unntak b må alltid være forskjellig fra emner som
tilbys gratis.
• Kan argumentere for at så lenge det finnes et tilstrekkelig godt tilbud med
gratis valgemner innenfor de studieprogrammene NTNU tilbyr, kan det i
tillegg tilbys noen under unntak b mot betaling. Typisk vil slike emner være
rettet mot studenter som er i jobb og allerede har en grad/utdanning.
• Slike emner kan blir godkjent eller innpasset i ordinære grader hvis
studenten skulle ønske å studere videre, men ingen studenter tvinges til å
velge betalingsemner så lenge tilbudet av gratis emner er godt nok.
• Andre emner som kan tilbys mot egenbetaling under unntak b vil være:
– emner på Ba-nivå for studenter som har en Ba
– emner på Masternivå for studenter som har en Master

Tilbud under unntakene i egenbetalingsforskriften skal ikke gå på bekostning av
bevilgningsfinansiert utdanning og forskning, jf. egenbetalingsforskriften.
Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 4
Videreutdanning erfaringsbasert mastergrad – unntak c)
•

Regulert av egen forskrift: student må ha Ba pluss 2 års arbeidserfaring –
gjelder også for opptak til enkeltemner
• Kan tilby heltid eller deltid
• Finansiering: 3 muligheter:
– Student betaler 100 % + margin (KDs satser = kostnader) – økonomisk
aktivitet
– Spleiselag (1-49 % egenbetaling fra student og resten egenfinansiering) –
ikke-økonomisk aktivitet. Lik pris for alle studenter (ingen rabatter)
– Gratis for student (100 % egenfinansiering/rammebevilgning) - ikkeøkonomisk aktivitet
Eksempler:
•
•

Erfaringsbasert master i veg og jernbane, 100 % eksternfinansiert.
Master of Public Administration. Opptakskrav bachelor og min 3 års praksis.
Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 5
Videreutdanning som oppdrag - økonomisk aktivitet
•
•
•

•
•

Regulert av BOA-regelverket (rundskriv F-07-13)
Ordinære studietilbud og andre undervisningsaktiviteter (stor frihet til
å gjenbruke gratis-emner)
Oppdragsgiver bestemmer hvem som skal delta (tilbudet er ikke rettet
mot enkeltstudenter, men oppdragsgiver kan rekruttere studenter fra en
sektor, bransje, geografisk område, mv.).
Opptak nødvendig for å ta eksamen
Finansiering:
– Oppdragsgiver betaler 100 % + margin for fortjeneste.
• Kostnader baseres på KDs satser eller beregnes vha. TDI-modell for
utdanning.
• Fortjenestemargin kan variere i ulike markeder. Utviklingskostnader
må medregnes.
Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 5, forts.
Videreutdanning som oppdrag - økonomisk aktivitet
•

•
•
•

Det er ikke noe i veien for at studenter som deltar på oppdragsfinansiert
videreutdanning kan undervises i samme rom som ordinære studenter
(gratis tilbud) i tilfeller der emnet er identisk for begge grupper og
fakultet/institutt har kapasitet til dette.
Fakultet/institutt må vurdere om oppdrag er hensiktsmessig og mulig i forhold
til opptakskrav, adgangsbegrensning, kapasitet og andre hensyn.
Det må dokumenteres at oppdragsgiver dekker kostnadene for oppdraget
for å unngå kryssubsidiering.
KDs sats er gjennomsnitt for alle studenter og inkluderer alle kostnader til
undervisning, forskning, lokaler (eide og leide), indirekte kostnader,
reisekostnader, servering, mv. Fortjenesten kan økes for ekstra
kostnadskrevende tilbud.
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Leveransemodell 6
Videreutdanning som bidragsfinansiert prosjekt – ikkeøkonomisk aktivitet
•
•
•
•
•

Regulert av BOA-regelverket (rundskriv F-07-13)
Støtte til videreutdanning med bidrag fra bidragsyter
Bidragsyter krever ikke kontroll på hvem som skal tas opp på studiet
Opptak nødvendig for å ta eksamen
Finansiering:
– Institusjonen kan inngå samarbeid med eksterne interessenter og
partnere om å tilby videreutdanning finansiert som et spleiselag mellom
eksterne partnere og institusjonen, organisert som et bidragsprosjekt
– Bidrag fra eksterne kan kombineres med studentbetaling hvis
unntak b eller c i egenbetalingsforskriften er oppfylt (kombinasjon
med modell 3 eller 4, hvis ikke bidraget dekker 100 % av kostnadene.
Kan ikke ha overskudd på bidragsprosjekt)
Kunnskap for en bedre verden
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Leveransemodell 7
Etterutdanning som bidragsfinansiert prosjekt – ikkeøkonomisk aktivitet
•
•
•
•
•

Regulert av BOA-regelverket (rundskriv F-07-13)
Støtte til etterutdanning med bidrag fra bidragsyter
Bidragsyter krever ikke kontroll på hvem som skal tas opp på kurset
Kurset må være gratis for deltaker
Finansiering:
– Institusjonen kan inngå samarbeid med eksterne interessenter og
partnere om å tilby etterutdanning finansiert som et spleiselag mellom
eksterne partnere og NTNU, organisert som et bidragsprosjekt
– Finansieringen fra eksterne partnere kan dekke deler eller totale
kostnader som prosjektet fører med seg. Alle kostnader skal
synliggjøres på prosjektet. Kostnader baseres på TDI-modellen.
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Leveransemodell 6 – forts.
Finansiering, fortsettelse
– Finansieringen fra eksterne partnere kan dekke deler eller totale
kostnader som prosjektet fører med seg. Alle kostnader skal synliggjøres
på prosjektet. Kostnader baseres på KDs satser.
– Bidrag til drift av utdanningstilbudet fratrekkes ved beregning av
egenfinansiering prosent. Et bidrag som er 100 % finansiert av
bidragsytere, vil ikke gi resultatuttelling i KDs modell.
– Merk at ekstern finansiering til oppstart og prosjektutvikling skal ikke tas
med i denne beregningen, det er kun eksterne midler til drift av studiet som
skal medregnes.
Eksempel:
Kompetanse for kvalitet (KfK) finansiert av Udir. Regnes som 100 % eksternfinansiert med
bidrag.
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Leveransemodell 8
Etterutdanning/kurs – som salg - økonomisk aktivitet
•
•

Kan låne innhold fra ordinær utdanning, men kurs gir ikke studiepoeng
Finansiering:
– Student (eller den som betaler for student) betaler 100 % + margin for
fortjeneste. Kostnader beregnes med TDI-modell for utdanning.

Eksempel:
Oppdateringskurs i klinisk cytologi. Pris: 6 500 kr.
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Leveransemodell 9
Etterutdanning/kurs – som oppdrag - økonomisk aktivitet
•
•

Kan låne innhold fra ordinær utdanning, men gir ikke studiepoeng
Finansiering:
– Oppdragsgiver betaler 100 % + margin for fortjeneste. Kostnader
beregnes vha. TDI-modell for utdanning. Fortjenestemargin kan variere i
ulike markeder)
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Videre arbeid
• Høring, utsendelse 3.1 med frist 13.2
• I løpet av 2018-2019 bør alle fakulteter gå gjennom emner der de tar
betaling og sikre at
– Kurs og emner der det tas betaling er innenfor unntak a-d i
egenbetalingsforskriften
– Studentbetalingen er innenfor lovverket
– Oppdrag finansiert med 100 % + margin for fortjeneste
Leveransemodeller vurderes.
Bestilling sendes i januar.
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