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Sak 01/H22 Konstituering av nytt fakultetsråd ved FIN 
Det nye fakultetsrådet ved FIN ble konstituert på møtet. Sammensetning, funksjon og oppgaver for 
fakultetsrådet kan finnes på denne nettsiden: https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-
ved-FIN/fakultetsrad-for-fin/ 
 
På møtet presenterte alle medlemmene i fakultetsrådet seg. Dekanen gikk etterpå gjennom 
mandatet (se den vedlagte presentasjonen). Rådet vil følge dekanens åremål (i vårt tilfelle vil det 
være en periode 2,5 år. I dag mangler fakultetsrådet dekning på medlemmer til vara og 
studentrepresentanter. I tillegg er det mulig å hente inn en eller to flere eksterne medlemmer. Til nå 
har fakultetet hentet innspill fra ledergruppen for å finne eksterne representanter. Vi er ute etter 
kandidater som kan supplere rådet med hensyn til campus eller faglig dybde.  
 
Rådet var ellers samstemte om at rådet skulle ledes av dekanen.  
 
Sak 02/H22 Status for fakultetet høsten 2022 
Dekanen ga en statusoppdatering for fakultetets studieportefølje, forskningsaktivitet og 
innovasjonsvirksomhet høsten 2022. Se hans presentasjonen vedlagt. 
 
Dekan gikk gjennom fakultets brede virksomhet. Han viste hvordan fakultet organisatorisk er bygd 
opp med de fem instituttene og Mohnsenteret. Ha ga videre en oversikt over hvilke bachelor- og 
masterutdanninger vi har i vår portefølje, i tillegg til vårt bidrag i ph.d.-programmene i datateknologi 
og RESINNREG . For tiden har ingeniørfagene en svak rekruttering, men det jobbes med tiltak for å 
bedre søkningen. Fakultetet har bl.a. overgangstilbud med både forkurs og realfagskurs for å 
kvalifisere søkere. Dekanen pekte også på den regionale utviklingen vi har sammen med omgivelsene 
i vår region. Vi driver også innovasjonssatsninger internt i HVL. Vår vitenskapelig produksjon gjennom 
publiseringstall er svært god og på linje med sammenlignbare universitet. Det er imidlertid betydelige 
forskjeller på publiseringstallene mellom de ulike instituttene på fakultetet.   
 
I rådet fikk dekanen tilbakemelding fra de eksterne medlemmene at fakultetet har en større bredde 
enn antatt. Men det er viktig at fakultetet strekker også seg på områder vi ennå ikke er gode på, og 
tar hensyn til næringslivet sine behov.  
 
Sak 03/H22 Økonomisituasjon for fakultet fremover 
I styremøtet 24. november vedtok HVL budsjettrammen for FIN. Dekan gikk gjennom hva dette 
vedtaket betyr for økonomien til fakultetet. 
 
For FIN sin del betyr budsjettet et nedtrekk for 2023 med 11,6 millioner. Fakultet må ferdigstille og 
levere sitt budsjett innen 28. februar 2023.  

https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/fakultetsrad-for-fin/
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/fakultetsrad-for-fin/
https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/phd-opportunities/responsible-innovation-and-regional-development/


 
Dekanen viste til hvordan prosessen ved fakultetet blir frem mot dette, bl.a. med budsjettmøter med 
instituttene der vi sammen må se på ulike tiltak for å stå bedre økonomisk rustet for årene 
fremover. Det blir viktig å sørge for å øke rekrutteringen slik at vi får bærekraftige studieprogram 
(minimum 30 studenter i opptak), og jobbe for å øke de eksterne inntektene.  
 
Året 2023 må brukes til å justere den økonomiske farten til fakultetet, slik de at de neste årene bli 
håndterbare. Basisen som fakultetet mottar er betraktelig redusert i 2023, og det er ventet at 
basisen i årene fremover blir ytterligere redusert. Det skyldes i stor grad at kostnaden til fellesutgifter 
og fellesadministrasjonen i HVL har økt. Alt dette betyr at fakultet må dimensjonere virksomheten sin 
bedre.  
 
Sak 04/H22 Årsplan/handlingsplan for FIN for 2023    
Arbeidet med årsplan/handlingsplaner for 2023 (og tentative planer for 2024 og 2025) er startet ved 
fakultetet. Et førsteutkast var vedlagt.  
 
Det ble imidlertid ikke tid til denne saken på møtet, og vi setter den heller opp på neste møte i 
fakultetsrådet. 
 
Sak 05/H22 Orientering ved dekan 
Ingen saker ble gjennomgått. 
 
Sak 06/H22 Eventuelt 
Ingen saker. 
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Konstituering av nytt 

fakultetsråd

Sak 01/H22



Mandat for fakultetsråd i HVL

› Fakultetsrådet skal vere eit rådgjevande organ til fakultetet i overordna, strategiske saker som dekan legg fram. 

› Rådet kan også på eige initiativ løfte fram saker av strategisk karakter. 

› Dette er særleg viktig i saker som bidrar med eksterne perspektiv som styrker samfunnsrelevansen til 
fakultetet si verksemd.   

› Medlemane i fakultetsrådet representerer ikkje særinteresser, men skal ha heilskapen i fakultetet si verksemd 
knytt til strategiske målsettingar som rettesnor.  

› Det skal haldast 3-4 rådsmøte i året, med møtevarigheit på inntil 3 timar. 

› Funksjonstid og samansetnad 

› Rådet si funksjonstid følgjer dekanane sine åremålsperiodar.   

› Rådet vel sjølv sin leiar, som er ansvarleg for leiing av møta i rådet. Leiar kan vere ein ekstern representant. 

› Dekan er ansvarleg for sekretariatsfunksjon for rådet.  Alle representantar skal ha vara.  

› Fakultetsrådet er satt saman slik:

› Dekan  

› Inntil 3 representantar frå vitskapleg tilsette ved fakultetet 

› 1 representant frå administrativt tilsette ved fakultetet 

› Inntil 4 eksterne representantar  

› 2 studentrepresentantar 
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Eksterne medlemmer

Kathrin Jakobsen

Solveig Røkenes



Status for fakultetet høsten 
2022

Sak 02/H22



Fakultet for ingeniør- og naturvitskap - organisering

Prodekan innovasjon og regional utvikling



Vi er ei drivkraft for berekraftig utvikling



Institutt for sikkerheit, 

kjemi- og bioingeniørfag Institutt for byggfag
Institutt for maskin- og 

marinfag

Institutt for datateknologi, 

elektroteknologi og realfag



Institutt for miljø- og naturvitskap Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling
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https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/kompetanse/kompetanse-for-fremtidens-industri/lar-av-

andre/stordmodellen--fra-fagarbeider-til-ingenior/





Regional utvikling 
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Studentinnovasjon
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Forskningsbasert innovasjon
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Vitenskapelig publisering
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Økonomisituasjon for fakultet 
fremover

Sak 03/H22



Dette diagrammet illustrerer størrelsen på dei ulike 

komponentane i tildelinga frå KD.  under viser kor store beløp 

dei ulike resultatindikatorane utgjer for HVL i 2022. 

Komponent Beløp

1 Basis 1 533 775 961        

2 Studiepoeng 515 875 933           

3 Kandidatar 126 156 981           

4 Publiseringspoeng 17 155 146             

5 BOA-inntekter 14 929 345             

6 Inntekter frå Forsikingsrådet og regionale forskingsfond 6 002 685                

7 Midlar frå EU 5 000 949                

8 Doktorgradar 4 662 900                

9 Utvekslingsstudentar 1 490 100                

2 225 050 000        

Basis + studiepoeng + kandidatar utgjer 98% av KD-tildelinga.



53/22-B BUDSJETT FOR 2023

› FIN har i flere år hatt nedgang i søkertall og har heller ikke fått mange nye studieplasser, dette 
gir en negativ utvikling i budsjettene over tid. 

› Fakultetene har gjennom den tildelte fakultetsrammen fått kompensert for pris- og 
lønnsstigning. Dette på grunn av at satsene for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon 
er prisjusterte.

› Det er forventet at alle fakultet har avsetninger ved utgangen av 2022, og flere av fakultetene 
må sannsynligvis bruke av avsetningene til å saldere budsjettene sine i 2023. På lengre sikt må 
fakultetene ha balanse mellom årlig tildeling og driftskostnader. 

› Rektors vurdering

› Det er viktig at alle enheter, både fakultetene og fellesadministrasjon starter konkrete 
omstillingsprosesser for å innrette aktivitetsnivået til budsjettrammene i framtiden. Dette 
gjelder arbeidet med en økonomisk bærekraftig studieportefølje, tiltak for å øke eksterne 
inntekter, kritisk gjennomgang av stillingsstruktur i fellesadministrasjon og dimensjonering av 
de ulike enheter. Dette vil være et kontinuerlig og pågående arbeid for å sikre en økonomisk 
sunn drift.

› Uten utsikt til nye studieplasser i framtiden, nedgang i studentpopulasjon, og stadig 
strammere rammer i sektoren, er det helt nødvendig at arbeid med konkrete planer og tiltak 
for omstilling kommer i gang i 2023.



Tabell 3: Sammenligning av budsjettrammene fra 2020 til 2023

Sammenligning av budsjettramme for 2020 til 2023 (kun kap 260)

Budsjett 
2020

Budsjett 
2021

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Endring kr 
fra 2020 til 

2023

Endring i % 
fra 2020 til 

2023

Endring Kr 
2022 til 

2023
Endring % fra 
2022 til 2023

FLKI 393 472 000 412 206 000 418 015 000 403 577 000 10 105 000 2,57 % -14 438 000 -3,45 %

FHS 286 515 000 314 589 000 315 527 000 323 680 000 37 165 000 12,97 % 8 153 000 2,58 %

FIN 262 581 000 269 364 000 276 479 000 264 831 000 2 250 000 0,86 % -11 648 000 -4,21 %

FØS 99 635 000 111 826 000 115 040 000 114 621 000 14 986 000 15,04 % -419 000 -0,36 %

Satsningsmidler 12 700 000 21 000 000 21 000 000 15 000 000 2 300 000 18,11 % -6 000 000 -28,57 %

Realbudsjettert adm. 306 622 000 314 424 000 346 492 000 350 547 000 43 925 000 14,33 % 4 055 000 1,17 %

Institusjons/ felleskostnader 616 779 000 648 368 000 647 389 000 726 018 000 109 239 000 17,71 % 78 629 000 12,15 %

Stipendiater 76 663 000 81 129 000 82 484 000 86 409 000 9 746 000 12,71 % 3 925 000 4,76 %

HVL totalt
2 054 967 

000
2 172 906 

000
2 222 426 

000
2 284 683 

000 229 716 000 11,18 % 62 257 000 2,80 %



Andel basis til fakultet etter endring = 41,0 %
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2019 2020 2021 2022 2023

Basissats til fakulteta





Utvikling studiepoengproduksjon og studieplasser etter fusjonen
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Årsplan/handlingsplan for FIN 

for 2023   

Sak 04/H22



Sak 05/H22 Orientering ved 

dekan

Dialogmøte med rektor

Utlysning av instituttlederstillinger

Andre orienteringer



Kunnskap som bygger menneske og samfunn
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