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Avvikling av ForVei
_______________
Tilråding
Rektor beslutter at ForVei legges ned med virkning fra og med 1.7.2016.

_______________
Bakgrunn og historikk
Studentservice inngikk et samarbeid med NT-fakultetet vårsemesteret 2007 hvor
førsteårsstudentene på Industriell kjemi og bioteknologi fikk tilbud om en veiledningssamtale i
andre semester. Samarbeidet resulterte i prosjektet ForVei og bygde på seksjonens daværende
hovedmål: å hjelpe studentene til å trives og mestre studenttilværelsen slik at de lykkes bedre med
studiene. Tiltaket ble videre også tilbudt til IVT-fakultetet og IME-fakultetet. ForVei teamet har bygd
opp verdifull kompetanse og innsikt i hva som kan forbedre studentenes gjennomføring av sine
studier. Dette er dokumentert i rapporten knyttet til NTNUs evaluering av veiledningstjenesten fra
2015, «Studieveiledningstilbudet til NTNU – studenter Status og utfordringer» og i årlige rapporter
om gjennomføringer og resultater fra ForVei tiltaket fra seksjonssjef ved Studentservice.
ForVei har siden oppstart og frem til juni 2015 vært organisatorisk plassert ved Studentservice. Etter
Utdanningsutvalgets anbefaling, fikk prosjektet i 2011 status som fast tiltak ved seksjonen.
Seksjonsleder har frem til 2013 hatt personalansvar. I 2013 ble teamet og tiltaket fratatt lederrollen,
da tiltaket skulle fases fullt inn i Studentservice. Fra 2013 til 2015 hadde seksjonsleder for
Studentservice lederansvaret for ForVei. I juni 2015 ble ForVei overført til Studiesjef som også
overtok lederansvaret for ForVei. ForVei består i dag av tre faste ansatte i 100 % stilling.
Tiltaket har vært finansiert av midler fra de 3 fakultetene. Studiesjefen fikk klare signal fra studentene
om at dette tilbudet burde gis til alle fakultet. Den debatten startet i 2013 og ble tatt opp både i
Fakultetsforum og UU. Imidlertid var signalene fra fakultetene ikke like positiv. I 2014 lanserte
studiesjefen en ForVei-pilot, hvor tiltaksinnsatsen tydeligere ble målrettet for nye studenter som
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opplever overgangsfasen som utfordrende. I 2014 var NT, IME og IVT oppdragsgivere, og i 2015
var NT og IME oppdragsgivere. Imidlertid er fakultetene ikke villig til å finansiere tiltaket. Studiesjefen
har derfor mer og mer overtatt finansieringen. Fra høsten har ForVei vært finansiert over SO midler.
ForVei koster 2.6 mill kr / år. Studieavdelingen har ikke disse midlene i sitt budsjett, men studiesjefen
har likevel valgt å garantere finansiering av ForVei ut juni 2016, noe teamets medlemmer ble
informert om i møte den 19.05.2015. Studieavdelingen er pålagt å redusere sine utgifter med kr 7
676 7445 i perioden 2015-2018 som en oppfølging av regjeringens avbyråkratiserings av offentlig
sektor. Dette tilsvarer omtrent 11 stillinger. På denne bakgrunn fremmes denne saken nå. Det
arbeides med å finne nye stillinger til de som er ansatt i teamet. De har en god kompetanse som vi
tror fører til en løsning. Vi beklager selvsagt at disse uavklarte årene har vært til stor belastning for
de ansatte.

Antall årsverk og finansiering
Antall ansatte i ForVei har økt fra 1 årsverk i 2007 (2 halve stillinger) til 5 årsverk / 5 hele stillinger i
2011, 2012 og 6 hele stillinger våren 2013, der ForVei etter bestilling fra studiesjef skulle bruke den
ekstra stillingsressursen på å planlegge og forberede universalisering av tilbudet til alle
førsteårsstudenter ved NTNU. I 2014 ble antall årsverk redusert fra 6 til 4. Dagens tre ansatte er
tilsatt i faste stillinger.
Som vist i tabellen under, har ForVei delvis vært finansiert av deltakende fakulteter alene og delvis
som et spleiselag mellom deltakende fakultet og prorektor for utdanning. I 2009 og 2010 støttet
også Renatesenteret ForVei, i tillegg til fakultetene og prorektor. I 2010 ble ForVei tildelt NOKUTs
utdanningspris og prisen inngikk som en del av finansieringen dette året.
NT-fakultetet har delfinansiert ForVei helt siden 2007 og IME har vært med siden 2009. IVT var
med i 2009 og i perioden 2011 tom 2014. I 2015 er det kun NT og IME med tilbud til alle integrerte
3-årige og 5-årige studieprogram. Begge fakultetene avslutter finansieringen av ForVei fra
årsskiftet 2015/2016. I vårsemesteret 2016 vil Forvei være helfinansiert av prorektor for utdanning.
Tab 1: Oversikt over deltakende fakultet, finansiering og antall årsverk fordelt pr år.
År

Deltakende fakultet

Finansiering

Årsverk

2007

NT

350.000

1

2008

NT

400.000

1

2009

NT, IVT, SVT, IME

Fakultetene: 200.000

2

Renatesenteret: 200.000
Prorektor utdanning: 300.000
Sum inntekter: 700.000
2010

NT, IME

NT: 800.000
IME: 1.200.000
NOKUT-pris: 200.000
Renatesenteret 250.000
Sum inntekter: 2.245.000
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2011

NT, IME, IVT

NT: 800.000

5

IME: 1.200.000
IVT: 300.000
Overført underforbruk 2010: 630.000
Sum inntekter: 2.930.000
2012

NT, IME, IVT

NT: 800.000

5

IME: 1.200.000
IVT: 900.000
Overført underforbruk 2011: 320.000
Sum inntekter: 3.220.000
2013

NT, IME, IVT

NT: 800.000

6 våren 2013

IME: 600.000

5 høsten
2013

IVT: 1.000.000
SA finansierte den 6.stillingen.
Overført underforbruk 2012: 1.308.000
Sum inntekter: 3.708.00
2014

NT, IME

NT: 800.000

4

IME: 600.000
IVT: 500.000
Overført underforbruk 2013: 889.000
Sum inntekter: 2.789.000
2015

NT, IME

NT: 800.000

4

IME: 600.000
Prorektor utdanning: 755.000
Overført underforbruk 2014: 526.0001
Sum inntekter: 2.681.000
2016,
vårsemester

NT, IME

Prorektor utdanning: 1.300.000, ut juni 2016
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Avvikling av ForVei
I informasjonsmøte med teamets medlemmer den 26.06.2015, orienterte studiesjefen om
finansiering av ForVei og ForVeis fremtid. Det ble gitt informasjon om at resterende fakulteter
trekker seg ut av finansieringen av Forvei, og fra og med 01.01.2016 er tiltaket 100% finansiert av
Studieavdelingens midler. ForVei har vært drevet uten driftsbudsjett og lønnsmidler er 2.6 mill kr /
år. Studieavdelingen har ikke disse midlene i sitt budsjett, men studiesjefen har likevel valgt å
garantere finansiering av ForVei ut juni 2016, noe teamets medlemmer ble informert om i møte den
19.05.2015.
Budsjettsituasjonen tilsier at ForVei legges ned med virkning fra og med 1.7.2016. Teamets
medlemmer ble informert om dette i ovenfor nevnte møte den 26.06.2015. Nedleggingsvedtak vil
bli fattet i løpet av våren 2016. Personalavdelingen bistår leder med leders ivaretakelse av de
ansattes rettigheter i prosessen med avvikling av ForVei.
Tilråding

1

Underforbruk skyldes ubrukte lønnsmidler på grunn av langtidssykemeldinger og permisjon uten at det har blitt satt
inn vikarer, og ubesatt stilling ved oppsigelse i 2013. Denne stillingen ble inndratt i 2014.
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Basert på det ovennevnte innstilles det på at Rektor beslutter at ForVei legges ned med virkning
fra og med 1.7.2016.

