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Sak 3/19 Årsmelding 2018 

 

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2018 for UH-nett Vest. Meldingen følger samme mal 

som tidligere år, og de fleste avsnittene under del 2 «Oppsummering av arbeidet i 2018» er 

basert på innspill og tilbakemeldinger fra de ulike arbeidsgruppene og nettverkene.  

Meldingen ble lagt fram til drøfting for kontaktutvalget i møte 22. mars. 

Kontaktutvalget sa seg fornøyd med aktivitetene i nettverket slik disse kommer til uttrykk i 

meldingen, men ønsker en gjennomgang av aktivitetene i nettverket, sett i lys av hvilken 

profil og strategisk retning UHNV skal ha i fremtiden. Det vises til en bredere omtale av dette 

i sak 6/19.  Som en del av saken vil kontaktutvalget anbefale overfor styret at det foretas en 

gjennomgang av mandat og sammensetning til arbeidsgruppen for digitalt samarbeid, særlig 

sett i lys av det strategiske arbeidet som allerede skjer på digitalisering ved flere av 

institusjonene og i UNIT https://www.unit.no/.        

 

Forslag til vedtak:  

Styret godkjenner «Årsmelding 2018 for UH-nett Vest». 
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ÅRSMELDING FOR UH-NETT VEST 2018 

 

I. INNLEDNING  

UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) ble opprettet 01.01.08 som et 5-

årig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 

Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Bergen. Høgskulen i Volda ble medlem av 

nettverket april 2009, og Universitetet i Stavanger juni 2014. De tre første institusjonene 

fusjonerte  1.1.2017 til Høgskulen på Vestlandet.   

Styret i UH-nett Vest vedtok i møte 16. mars 2017 et ønske om å styrke utdannings- og 

forskningssamarbeidet ved å inkludere nye partnere. Universitetet i Agder ble på dette 

grunnlag en del av nettverket i styremøte 21.3.2018. Fra samme dato ble det vedtatt en 

reforhandlet samarbeidsavtale med utfyllende retningslinjer for perioden 2018-2024.  

https://uhnettvest.no/uia-blir-med-pa-laget/  

Den 7.11.2018 signerte styret avtaler med NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole 

om assosiert medlemsskap. Avtalene har en varighet til 31.7.2024, og kan sies opp av begge 

partene er med en 6 måneders frist. Avtalene gir begge høgskolene rett til å delta i aktivitetene 

i UH-nett Vest på lik linje med den andre institusjonene i nettverket. Rektorene har 

observatørstatus i styret for UH-nett Vest, og stemmerett i saker som angår aktivitetene i 

nettverket som de to høgskolene deltar i. Begge bidrar til nettverkets årsbudsjett med et 

fastsatt og avtalt beløp. 

 

Den nye samarbeidsavtalen for 2018-2024  er inngått mellom selvstendige institusjoner der de 

enkelte institusjonene kan videreutvikle sine ulike særtrekk og fortrinn. Nettverket skal bidra 

til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende 

nettverkssamarbeid. Det skal legges vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller, en tydelig 

arbeidsdeling mellom institusjonene og konsentrasjon av arbeidsinnsats. Samarbeidet er 

forankret i fagmiljøene ved de ulike institusjonene. Fagmiljøenes oppgave er å ta initiativ til 

samarbeid på tvers av institusjonene, mens institusjonene skal tilrettelegge for at faglig 

samarbeid kan finne sted.  

Samarbeidsavtalen omfatter forskningssamarbeid, utdanningssamarbeid, biblioteksamarbeid, 

administrativt samarbeid, utvikling av digital kompetanse og samarbeid med studentene.  

 

Styret i UH-nett Vest består av rektorene ved de fem institusjonene og leder av Studentrådet. 

Rektorene ved NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole har observatørstatus med 

talerett. Direktørene eller tilsvarende ved institusjonene, og studentrådskoordinator, møter 

som observatører. I det daglige er det koordinator som leder arbeidet, i samarbeid med 

kontaktutvalget, som har representanter fra hver av institusjonene.  

Det viktigste arbeidet i UH-nett Vest utføres i arbeidsgruppene. 

https://uhnettvest.no/uia-blir-med-pa-laget/


 
 

  

1.1 Styrets sammensetting og arbeid 

Dag Rune Olsen, UiB, leder  

Berit Rokne, HVL. nestleder 

Johann Roppen, HVO 

Marit Boyesen, UiS 

Frank Reichert, UiA 

Ingunn Moser, VID, observatør fra 22.11.2018 

Erik Waaler, NLA, observatør 22.11.2018 

Studentrepresentant Kai Steffen Østensen (vår 2018)/Cathrine Johanne Sønvisen (høst 2018).  

 

Koordinator, Lars Helge Nilsen, har vært sekretær for styret og ansvarlig for det daglige 

arbeidet i UH-nett Vest.  

Styret har i 2018 hatt 3 møter og har behandlet 44 saker. Styret fastlegger strategien for UH-

nett Vest, vedtar handlings- og tiltaksplaner, fastsetter budsjett, tildeler midler til 

forskningssamarbeid og behandler større søknader om prosjektmidler og utviklingsarbeid i 

henhold til avtalens målsetting. 

 

I styremøtet 21.3.2018 signerte styret den nye avtalen for 2018-2024, og Universitetet i Agder 

ble opptatt som fullverdig medlem. Den 7.11.2018 signerte styret avtaler med NLA 

Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole om assosiert medlemsskap. 

Arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning har tatt initiativet til opprettelse av et 

studieprogramledernettverk. Styret tildelte 150.000 til dette initiativet. Musikknett Vest ble av 

styret tildelt 120.000 i støtte for å gjennomføre arbeidssamlinger for musikkfaglig lederskap 

for medlemsinstitusjonene.  

Et nystartet samarbeid mellom HVL, HVO, UiA, UiS og NLA, knyttet til 

utdanningsprogrammet ‘Master i kreative fag og læreprosessar’ er gitt prosjektstøtte fra styret 

på 350.000 fordelt over tre år.  

Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag har fått nytt mandat og retningslinjer. Styret har 

vedtatt at sammensetningen i arbeidsgruppen fortrinnsvis skal være på dekannivå. 

Arbeidsgruppen hadde sitt konstituerende møte 8. februar 2019. Arbeidet i gruppen er 

nærmere omtalt under pkt.2.10.   

Studieprogramleder-nettverket fikk tildelt 150.000 fra styret etter søknad fra 

samarbeidsgruppen for lærerutdanning. Det er planlagt fem samlinger i perioden november 

2018 til februar 2020. Studieprogramledernettverket fikk en ekstra tildeling fra styret på Nok 

109.000 pga større deltakelse i samlingene enn forventet. 

Styret har vedtatt en bevilgning på 237.000 til et seminar i 2019 for arbeidsgruppen for 

Digitalt samarbeid. Videre har styret vedtatt en tildeling på 147.000 til et seminar i 2019 til 

forskergruppen for IKT og medier. Tildelingen er tatt med i budsjettet for 2019, se sak. 5/19.   



 
 

Styret har uttrykt tilfredshet med den aktiviteten som har vært i forskergruppene i 2018. Styret 

ønsker aktivitet i nettverket, og er positiv til at det kan etableres flere forskningsgrupper / 

arbeidsgrupper i 2019.  

Det ble også i 2018 lyst ut midler til forskningssamarbeid for UHNV-institusjonene. 

Utlysingen ble kunngjort på nettsidene til UHNV 31. august. Søknadsfristen var satt til 15. 

oktober. Det kom inn i alt 28 søknader med en samlet søknadssum på nesten 6,9 millioner 

kroner. 10 søknader fikk tildelt midler, til en samlet sum av 1,9 millioner. Styret har uttrykt 

stor tilfredshet med interessen for de utlyste midlene, ikke minst har styret vært glad for det 

brede spekteret av fagområder som har vært representert.  

Styret har drøftet hvilken profil det skal være på de årlige utlysningene av forskningsmidler. I 

tråd med den nye samarbeidsavtalen for 2018-2024 har styret bedt om en gjennomgang av de 

erfaringene som er gjort om forskningssamarbeidet i nettverket gjennom 10 år, og at denne 

gjennomgangen kan danne grunnlaget for en bredere drøfting i styret av hvordan 

forskningsmidlene skal innrettes.   

Styret har ellers blitt oppdatert på aktivitetene i nettverkets ulike arbeids- og nettverksgrupper. 

Det vises her til oppsummering a aktivitetene under pkt. 2 «Oppsummering av arbeidet i 

2018» nedenfor.  

 

1.2 Kontaktutvalgets sammensetting og arbeid 

Kontaktutvalgets medlemmer er oppnevnt av egen institusjon og har i meldingsåret bestått av: 

Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB 

Liv Reidun Grimstvedt, prorektor HVL 

Jens Standal Groven, prorektor HVO 

Dag Husebø, prorektor UiS 

Solveig Margrethe Roland Svendsberget, UiA 

Studentrepresentant Håkon Randgaard Mikalsen (vår 2018) / Benedicte Nordlie (høst 2018)  

Fra 2019 deltar Bård Mæland, VID vitenskapelig høgskole, og Svenning Bjørke, NLA 

Høgskolen, i kontaktutvalget.  

 

Kontaktpersonene fra den enkelte institusjon er sentrale i den daglige driften av UH-nett Vest 

og skal være med å holde tak i sakene mellom styremøtene. Kontaktutvalget har sine møter 

normalt 14 dager før styremøtene. Sakene som skal behandles skal være kjent i god tid, slik at 

kontaktpersonene kan diskutere disse internt i sin organisasjon før behandling i 

kontaktutvalget. Kontaktutvalget blir orientert om arbeidet i alle arbeidsgruppene/nettverkene.  

 

1.3 Økonomi 

Økonomien i UH-nett Vest er stabil, og det ble i meldingsåret ikke gitt økte bidrag fra 

institusjonene utover kompensasjon for økt lønns- og prisstigning. I samarbeidsavtalen for 

2018-2024, er det fastsatt at «bidragene fra institusjonene skal beregnes forholdsmessig etter 



 
 

dere grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og at det avtales et særlig årsbidrag fra de 

assosierte medlemmene.» Midler til forskningssamarbeid, konferanser, felles studieturer og 

nettverksbygging i form av seminarer, fellesprosjekter og erfaringsutveksling har utgjort de 

største utgiftspostene.  Erfaringen viser at overrislingsmidler gir god motivasjon til videre 

satsning, både på utdannings og forskningssamarbeid – og nettverket vil vektlegge dette i det 

videre samarbeid.  

 

Budsjettet for 2018 var på 4 287 000 (medlemsinstitusjonenes bidrag) samt 2 599 000 i 

overførte midler fra 2017, til sammen 6 886 000. 

 

2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I 2018 

 

2.1 Arbeidsgruppen for forskningssamarbeid (Forskningsutvalget) 

Forskningsutvalget har i meldingsåret bestått av:  

Christen Soleim, UiB  

Eirin Fausa Pettersen, HVL. 

Henriette Hafsaas, HVO 

Troels Gyde Jacobsen, UiS 

Simone Heinz, UiA 

Koordinator Lars Helge Nilsen har vært sekretær for gruppen, som i meldingsåret har hatt to 

møte via Skype og i tillegg kommunisert via epost. 

Forskningsutvalget leder arbeidet med å utvikle forskningsnettverkene i UH-nett Vest. 

Gruppen har ansvaret for utlysning og vurdering av søknader om tildeling av 

forskningsmidler gjennom UH-nett Vest. Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor 

minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden. Prosjekt som får støtte skal ha 

høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. 

Søknadsprosessen ble som for de to foregående år gjort digitalt via UH-nett Vest sine 

nettsider, og ut i fra de erfaringene som er gjort valgte Forskningsutvalget å skyve 

søknadsprosessen til høstsemesteret. Utlysningen ble derfor ikke kunngjort på nettsidene før 

31. august (mot medio juni tidligere), og med søknadsfristen så sent som 15. oktober. 

Samtidig ble det fra styrets side satt av 1,9 millioner til dette formålet. 

Det kom inn hele 28 søknader, med en samlet søknadssum på over 6,8 millioner. 

Forskningsutvalget behandlet søknadene i møte 2. november, og styret godkjente den endelige 

tildelingen i sitt møte 22. november. 10 av søknadene ble innvilget støtte. Både 

Forskningsutvalget og styret sier seg svært tilfreds med den store interessen for de utlyste 

midlene til forskningssamarbeid gjennom nettverket, og vil takke alle søkerne for gode og 

gjennomarbeidete søknader. Ikke minst er en glad for det brede spekter av fagområder som 

denne gang var representert, og den gode vilje til tverrinstitusjonelt samarbeid dette gir 

uttrykk for. 

 



 
 

Forskningsutvalget er også ansvarlig for det faglige innholdet i det felles programmet under 

det årlige Solstrandseminaret. I 2018 ble seminaret holdt 21. og 22. mars, med hovedtittel 

«Digitalisering 2.0». Her ble det drøftet og kommentert bl.a. digitalisering for en 

konkurransedyktig forskningssektor, digitalisering og sikkerhet, digitaliseringsstrategien for 

UH-sektoren og digitalisering for kvalitet i utdanningen. I tillegg kunne de 120 påmeldte 

velge mellom tre forskjellige parallellsesjoner den første dagen, alle med fokus på digitale 

utfordringer.  

 

2.2 Arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning: 

Arbeidsgruppens sammensetning i meldingsåret har vært: 

Elaine Munthe, UiS (leder) 

Asle Holthe, HVL 

Jørgen Sejersted, UiB 

Arne Myklebust, HVO 

Svenning Bjørke, NLA 

Jørn Varhaug, UiA 

Pia Lilleskare Lunde (vår) / Ingeborg Qatarina Høimyr (høst), Studentrådet  

Koordinator Lars Helge Nilsen har vært sekretær for gruppen 

Det ble holdt fire møter i 2018, tre i Bergen og ett i Stavanger. Ut over dette har medlemmene 

kontakt når de møtes i andre sammenhenger som UHR-Lærerutdanning m.fl.  

De mange nasjonale styringsdokumenter, planer og policy-dokumenter har vært og er oppe til 

gjennomgående drøftinger i arbeidsgruppen. Stikkord for saker som utvalget har jobbet særlig 

med i meldingsåret er: utdanningskvalitet; samarbeid med barnehage- og skolesektor; 

egenbetaling og gratisprinsippet; Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og 

kvalitet i skolen; digitalisering i lærerutdanningene; «Lærerutdanning 2025»; DEKOM-

satsingen; NOKUT-rapporten «Praksislotteriet». I tillegg har arbeid med interne 

strukturprosesser vært orientert om og drøftet.  

Gruppen har også tatt initiativ til å opprette et eget studieprogramleder-nettverk innenfor UH-

nett Vest, og søkte styret i UH-nett Vest om midler til å gjennomføre et kompetanse-

hevingsprogram for denne gruppen. Styret har innvilget i alt 259.000 til dette prosjektet, som 

under ledelse av prodekan Gunn Haraldseid/HVL startet opp i november 2018 med den første 

av i alt fem samlinger. Prosjektet har fått svært god mottakelse og har mellom 30 og 40 

deltakere på samlingene. 

Prosjektet har stor overføringsverdi til andre utdanninger, f.eks. innenfor helse- og sosialfag-

utdanninger, eller ingeniørutdanningene. 

Arbeidsgruppens vil fortsette sitt arbeid i UH-nett Vest som et viktig beredskapsforum for 

lærerutdanningene i Vestlandsregionen.  

 

2.3 Arbeidsgruppen for samarbeid om PPU. 

Gruppen har i meldingsåret bestått av 



 
 

May Irene Uglum – HVL/Sogndal 

Vigdis Stokker Jensen – UiB 

Bjørnar Sæterås – HVO 

Anne Kristin Rønsen – HVL/Stord 

Gisle Heimly – HVL/Bergen 

Torbjørn Waaland – UiS 

Inger Marie Dalehefte – UiA 

Pernille Klock Rist-Christensen – Studentrådet 

Gruppen har ikke hatt møter i 2018, men har hatt kontakt via epost. Det årlige seminaret for 

erfaringsutveksling og tverrfaglig samarbeid var planlagt holdt mandag 19. november i 

Bergen, med tema «Pedagogikk og fagdidaktikk – integrert eller rollefordeling?»  og 

«Hvordan vurdere lærerkompetanse?». På grunn av sykdom og kolliderende arrangementer 

har gruppen valgt å utsette gjennomføringen av dette seminaret til 2019.  

2.4 Merittering av utdanningsfaglig kompetanse 
Arbeidsgruppens sammensetning har vært:  

 

Harald Walderhaug UiB, leder 

Bjørg Kristin Selvik HVL 

Brita Strand Rangnes UiS 

Benedicte Nordli UiA, studentrepresentant 

Astrid Birgitte Eggen UiA  

Odd Ragnar Hunnes HVO 

Helene Lund  NLA 

Anneline Røsland VID 

  

Rådgiver Oddfrid Førland, UiB/SFU bioCEED, har vært sekretær for gruppen.  

 

Arbeidsgruppen har totalt hatt 3 møter i Bergen (og via Skype).  

Arbeidsgruppen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse skal fremme samarbeid om 

utvikling av systemer og kriterier for å vurderer og belønne utdanningsfaglig kompetanse 

(merittering) i tråd med Stortingsmelding 16 Kultur for kvalitet.  I løpet av perioden har 

arbeidsgruppen blitt utvidet med medlemmer fra NLA, UiA og VID, og har nå representanter 

fra sju institusjoner i tillegg til studentrepresentant.  

Arbeidsgruppen har gjennomgått og diskutert nasjonale styringsdokumenter, og relevant 

informasjon og dokumentasjon om meritteringssystemer nasjonalt og i Sverige. 

Institusjonene er på ulike stadier i utviklingen av meritteringssystemer, med noen etablerte 

system (UiB, UiA), og noen system under utvikling. Møtene har derfor primært vært brukt til 

erfaringsutveksling mellom institusjonene. I tillegg har medlemmer av arbeidsgruppen holdt 

seminar ved andre medlemsinstitusjoner om meritteringssystemer. 

På overordnet nivå har gruppen særlig diskutert merittering av utdanningsfaglig kompetanse 

og forhold til stillingskategorier, opprykksordninger og andre krav til pedaogogisk 

basiskompetanse. Her har høyskolene og de mer tradisjonelle breddeuniversitetene ulike 

utfordringer knyttet til merittering av ulike stillingskategorier med ulike fordeling av 

undervisnings- og forskningstid.  



 
 

Arbeidsgruppen har også diskutert nivå, kriterier, vurdering og dokumentasjon av 

undervisningsfaglig kompetanse, og behov og mulighet for samkjøring på tvers av 

institusjoner. Gruppen ser nødvendigheten av å tilpasse meritteringssystem til lokal kontekst, 

kultur og karriereutviklingsstrategier, men ser også store fordeler av å samarbeide om 

følgeforskning, felles forståelse av pedagogisk basiskompetanse, opplæring av bedømmere til 

meritteringssystem og samarbeidsfora for meritterte undervisere.  

2.5 TeknoVest 
Det ble holdt kun ett møte i styringsgruppen for TeknoVest i 2018 avholdt et styringsmøte: 

28. april.  

 

Fokus under dette møtet var på hvordan vi bør legge opp samarbeidet med næringslivet og 

samfunnet rundt oss. Det gjelder i hovedsak det nye forskningsselskapet Norce, men også 

klynger som Arena, NCE, GCE og andre konstellasjoner. Vi prøvde å få deltakelse fra Norce 

på møtet, men de var forhindret fra å delta. Norce dekker i stor grad det samme geografiske 

området som TeknoVest, og det vil være nyttig med et strategisk samarbeid for å kunne nå 

frem i agendaen i Forskningsrådet. Et mål vil være å kunne skrive felles forskningssøknader. 

Men et samarbeid med Norce og klyngene vil kunne være viktig i initiativ som f.eks. senter 

for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og senter for fremragende utdanning (SFU). Planen for 

2019 er å fortsette å knytte sterkere bånd til Norce og klyngene. TeknoVest planlegger å holde 

et seminar i løpet av året, der målet er at vi sammen kan bygge Vestlandet sterkere. Felles 

satsningsområder kan være innen teknologi, energi og miljø. 

Andre saker som vi har behandlet i TeknoVest er: 

Økonomien i TeknoVest 

Studentdeltakelse i TeknoVest 

Diskusjon om arbeid på institusjonene med Etter- og videreutdanning (EVU) 

Det ble også satt av mye tid på møtene i styringsgruppen til rapportering om aktivitet på egen 

institusjon fra medlemmene for drøfting og gjensidig læring. 

2.6 Musikknett Vest 

Året 2018 har vært preget av at mange av nettverkets medlemsinstitusjoner har etablert seg i 

nye institusjonelle rammer i hovedsak på grunn av de siste års fusjonsvirksomhet. Dette er 

ikke optimale forhold for nettverksaktivitet da mye energi går med til nyorientering. Likevel 

har Musikknett Vest holdt oppe sin virksomhet, særlig i forbindelse med aktivitetene i 

forskerskolen GRS, men også på andre måter. UiA er fro eksempel blitt nytt medlem i 

nettverket og var for første gang representert på nettverksmøte. Nettverket søkte i mai 2018 

om midler til å gjennomføre samlinger for nettverket, ett våren 2018 (juni) og ett høsten 2018 

(oktober), begge i tilknytning til GRS forskningsseminarer.  På grunn av kort tidsfrist har 

nettverket bare fått til oktobersamlingen og det omsøkte arbeidet vil derfor fortsette ut 

vårsemesteret 2019.  Til gjengjeld fikk dette møte et veldig godt frammøte fra fagmiljøene der 

alle møtte bortsett NLA som var forhindret. Musikknett Vest fikk også god kontakt med 



 
 

fagmiljøet på NTNU som var lokal arrangør både for nettverksmøte og det påfølgende GRS 

seminaret. På oktobermøte var følgende saker på dagsorden:  

1. Drøfting av studieportefølge og potensialet for samarbeid. 

2. Samarbeid knytt til utdanningskvalitet. Kartlegging av mulige utviklingsområde 

3. Kartlegging av verksemda til ulike forskargrupper, senter og forskingsprogram. 

Drøfting av samarbeid med tanke på tema for og utvikling av felles søknader.  

4. Drøfting av potensialet for internasjonal marknadsføring av Musikknett Vest (og 

gjerne Midt-Norge) som utdanningsstad og nasjonal og internasjonal forskingsaktør 

innanfor musikkfeltet.  

5. Drøfting av forholdet mellom dei to store Fou -felta innanfor musikkområdet- 

kunstnarleg utviklingsarbeid og fagleg (musicology, theraphy, education, 

performance) forsking og utviklingsarbeid.  

6. Drøfting av samarbeid mellom ulike PH.D program 

7. Drøfting av muleg etablering av digital samhandlingsplattform for musikalsk og 

kunstnarleg verksemd  for studentar frå ulike institusjonar og utdanningar 

 

Samlinga blei dominert av utfordringene knyttet til nye institusjonelle rammer. En svært 

viktig sak er knyttet til infrastrukturen for forsking og utdanning. Deler av nettverket er med 

på en søknad til NFR om etablering om en digital infrastruktur som tilfredsstiller krava til 

samarbeid knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og til andre kunstneriske aktiviteter i 

nettverket, for eksempel som har med samhandling og samarbeid knyttet til musikalsk uttrykk 

og musikkproduksjon å gjøre. UiB leder dette arbeidet og det er alt tatt initiativ til at 

etablering av et slikt nettverk, dersom søknaden til NFR innvilges,  kan bli til stor nytte for 

alle medlemmene i Musikknett Vest.  I 2018 har GRS, nettverkets forskerskole, gjennomført  

to fire dagers internasjonale seminarer som i 2017. Det første fant sted på UiS og det andre 

var denne gangen lagt til Trondheim med NTNU som lokal arrangør. Begge seminarene var 

godt besøkt med internasjonale forelesere og deltakelse. Planleggingen av seminarene for 

2019 er kommet langt og det foreligger allerede en call for juniseminaret som i år blir et 

samarbeid mellom Uib og HVl  der skipet Sunnhordland blir bindeleddet mellom UiB kampus 

i Bergen og HVL kampus på Stord med en Fjord Summer School.  Seminaret har fått tittelen: 

Exploring artistic, pedagogic, and therapeutic practices: Interdisciplinary knowledges for 

responsible research and innovation? Se: https://www.uib.no/en/rs/grieg/122694/exploring-

artistic-pedagogic-and-therapeutic-practices-interdisciplinary-knowledges 

Det arbeid som utføres i nettverket er preget av dugnad og en driftsressurs på permanent basis 

er ikke løst, men tilskuddet fra UH nett vest 2018/2019 kan få stor betydning. Behovet for 

samlinger, både mellom fagtilsatte og mellom ulike ledere for musikkaktiviteter innen UH 

nett Vest er helt opplagt til stede. Et studentnettverk med bruk av student assistenter kan bidra 

til å få dette på plass.  

2.7 Forskningsnettverk for IKT og medier  

Nettverket samler forskere med interesse for å utvikle ny, innovativ fortellerteknikk i møter 

mellom tradisjonelle mediefortellinger, kunstig intelligens og nye former for 

audiovisualisering.  

https://www.uib.no/en/rs/grieg/122694/exploring-artistic-pedagogic-and-therapeutic-practices-interdisciplinary-knowledges
https://www.uib.no/en/rs/grieg/122694/exploring-artistic-pedagogic-and-therapeutic-practices-interdisciplinary-knowledges


 
 

Medlemmer i nettverket ble i januar 2018 tildelt støtte til prosjektet «Virtual og augmented 

reality i lokaljournalistikken. Ei regional forsterking av EU-prosjektet INJECT» med 

deltakelse fra HVL/HVO/UiB. Dette resulterte i flere mindre utviklingsarbeider ved de 

enkelte institusjonene, alle innenfor temaene VR og AR, som sammen pekte mot felles 

søknadsarbeid og presentasjoner ved medieforskerkonferansen 2018. Støtten fra UH-nett Vest 

førte også til en søknad til Norges Forskningsråd våren 2018, til NFRs IKTPLUSS-

program«The Locanews Experiments. Designing a Context-aware, Immersive AI-technology 

for Local Journalism in the Future». Denne søknaden mottok avslag i oktober 2018. 

Nettverket jobber  videre med tematikken og se frem mot søknad til SAMKUL, våren 2019.  

En del av nettverket er TekLab, med tilhold ved UiB / Bergen Media City. Gjennom TekLab 

fikk nettverket i juni 2018 støtte til “TekLab - An International Network for Academic 

Development of Immersive Media” – støttet av SAMKUL1.  

Nettverket har i 2018 og våren 2019 arrangert to større forskningsseminarer, finansiert med 

midler fra SAMKUL og UH-nett Vest. Seminarene bidrar til å videreutvikle samarbeidet i 

nettverket generelt og støtte opp om arbeidet med en nye søknader spesielt. Her jobber vi 

blant annet med å utvikle det pedagogiske og estetiske innovasjonspotensialet i de 

teknologiene som nettverket forsker på. 

Et seminar med internasjonalt fokus ble gjennomført i London, høsten 2018. Tema for 

seminaret var AI Narrator, en smarttelefon-basert Kunstig Intelligens (eller «Artificial 

Intelligence») som skal brukes i kombinasjon med AR-briller og øretelefoner. AI Narrator er 

en hypotetisk prototype, som skal kunne presentere fortellinger på den måten som best passer 

den menneskelige brukeren. En rekke spennende muligheter ble diskutert: "AI Narrator. 

Fortellinger som passer brukeren"2 og "Automated storytelling in the future"3. 

I mars 2019 arrangerte nettverket et seminar i Stavanger med tema “Subjektivitet og fortelling 

i immersive medier”. Under dette seminaret jobbet en videre med de samme problemstillingen 

som i London, men med noe større fokus på de humanistiske dimensjonene ved AI Narrator. 

Seminaret inkluderte arbeid med nevnte søknad til SAMKUL med frist 10. april 2019. 

2.8. Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid 

Arbeidsgruppa har i meldingsåret fått tre nye medlemmer frå NLA, UiA og VID. Gruppa er 

no sett saman slik: Aslaug Grov Almås (HVL), Jon Hoem (HVL), Atle Løkken (UiS), David 

Parmentier (HVL), Karanne Omdahl (UiB), Hilde Gry Leer-Salvesen (HVO), Tord Tjeldnes 

(UiA), Per Ivar Kjærgård (NLA) og Anneline Røssland (VID)  og Simen Jester Langeland 

(studentrepresentant).  

                                                           
1 https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/SAMKUL_9_nye_prosjekter/1254035699555  

2 https://teklab.uib.no/2019/01/21/ai-narrator-fortellinger-som-passer-brukeren/  

3 https://teklab.uib.no/2019/02/21/automated-storytelling-in-the-future/  

https://jlabb.w.uib.no/
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/SAMKUL_9_nye_prosjekter/1254035699555
https://teklab.uib.no/2019/01/21/ai-narrator-fortellinger-som-passer-brukeren/
https://teklab.uib.no/2019/02/21/automated-storytelling-in-the-future/


 
 

Gruppa har i arbeidsåret 2018 arbeidd med å bli tydelegare på sitt mandat og målsetting og er 

i fellesskap kome fram til denne formuleringa: 

Målsetting for arbeidsgruppe for digitalt samarbeid i UH-nett Vest 

  

- Arbeidsgruppa skal ha representantar frå studentgruppa, undervisning, forsking og 

administrasjon 

- Arbeidsgruppa har som målsetting å løfte fram problemstillingar knytt til digitalisering 

innan utdanning i UH- nett Vest  

- Gruppa skal følgje utviklingstrekk og føreslå løysingar og strategiar for at UH-nett vest skal 

vera eit nettverk i front innan digitale satsingar 

- Gruppa skal leggje opp til erfaringsdeling mellom institusjonane 

- Gruppa ynskjer arbeide mot både leiarnivået i U/H og mot fagleg- og administrativt tilsette 

for å endre praksis, prioritering og organisering i tråd med nasjonal 

«Digitaliseringsstrategi for Universitet og Høgskule 2017-21» 

 

Gruppa har hatt jevnlege møter på skype og to fysiske møter. Eitt av dei fysiske møta var på 

Solstrandseminaret 21.-22. mars der gruppa hadde ansvar for sesjonen «Digitale 

læringsarenaer». 

Den andre fysiske samlinga var i Stavanger 27.-28 september. Arbeidsgruppen samla seg i 

samband med Edtech 2018. Konferansen var svært relevant for gruppa sitt arbeid med ein 

miks mellom teknologileverandørar, som fremjer sitt syn på læring, og praktikarar, som 

forankrar sine behov i konkrete erfaringar i skule og høgare utdanning. 

På slutten av haustsemesteret søkte gruppa støtte om studietur til København for våren 2019 

og hadde fleire møter der ein diskuterte målsettiing og innhald i ein slik tur. Gruppa fekk 

støtte og turen skal gjennomførast i slutten av mai 2019. 

 

 



 
 

2.9 Nettverk for nynorskforsking 
I 2018-2019 er nettverket leia av: 

 Eli Bjørhusdal, Høgskulen på Vestlandet, og Hege Myklebust, Høgskulen på 

Vestlandet, som deler på leiarvervet, med sekretær 

 Johan Myking, LLE, Universitetet i Bergen. 

Nettverket har eit arbeidsutval med representantar frå Universitetet i Bergen, Høgskulen på 

Vestlandet (ein frå kvar studiestad), Høgskulen i Volda, NLA Høgskolen og Universitetet i 

Agder. 

Det siste året har Nettverk for nynorskforsking særleg arbeidd med desse sakene: 

 Vidareutvikling og utviding av prosjektet «Vilkår for nynorsk blant ungdom». 

 Symposium om språkplanlegging i Sogndal i oktober 2018.  

Symposiet i Sogndal 18. og 19. oktober 2018 samla tolv innleiarar frå europeiske og norske 

institusjonar til diskusjonar om «The role of language planning and policy in Norwegian 

education». Det var innlegg frå fagfolk frå mellom anna HVL-Sogndal, HVL-Stord, HVL-

Bergen, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen. 

Prosjektet «Vilkår for nynorsk blant ungdom» er ei vidareføring og utviding av eit prosjekt 

som Universitetet i Bergen har gjennomført i Fjell kommune. Forskarar frå nettverket er våren 

2019 i gang med datainnsamling frå Stord, Sogndal og Bergen kommunar, og planlegg å 

leggja fram resultat på MONS-konferansen (Møte om norsk språk).  

 I desember 2018 kom antologien Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv, 

redigert av Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan Olav Fretland og Ann-Kristin Helland Gujord, 

publisert på Samlaget, med støtte frå nettverket. Utgangspunktet var ein konferanse i Sogndal 

vinteren 2016 om metodiske inngangar til forsking på kognitive effektar av 

tospråklegheit. Det sentrale spørsmålet for bokprosjektet er dermed om det at det er to norske 

skriftspråk i Noreg, nynorsk og bokmål, kan kallast ein fleirspråksituasjon, og vidare: Vil det 

å meistra båe skriftmål gje fleirspråkfordelar? Eller er andre sider ved den norske 

toskriftspråksituasjonen vel så verdifulle? Antologien er sett saman av ti vitskaplege artiklar 

som diskuterer ulike sider ved den norske språksituasjonen i eit vidare 

fleirspråkperspektiv. Eit særleg føremål er å undersøkja om det å skriva både nynorsk og 

bokmål gjev kognitive effektar eller andre fordelar, om korleis ein i så fall kan finna det ut, og 

om det i det heile teke er viktig å finna det ut. Eit meir generelt føremål er å undersøkja på kva 

vis ny, tverrfagleg forsking på den norske språksituasjonen kan knytast til internasjonal 

forsking på bruken av fleire språk og til diskusjonen om språkleg mangfald. Boka rettar seg 

mot alle som er interesserte i språk og samfunn og samanhengen mellom dei to. Ho kan vera 

særleg relevant for studentar og forskarar innanfor norsk og nordisk, lingvistikk, pedagogikk, 

psykologi, sosiologi og historie. 

2.10 Arbeidsgruppen for samarbeid innen helse- og sosialfag 
Denne gruppen har i meldingsåret ikke hatt møteaktivitet. Dette skyldes at interne 

strukturprosesser ved de ulike institusjonene har beslaglagt mye av tiden for gruppens 

medlemmer. Arbeidsgruppen ble imidlertid reorganisert i mot slutten av 2018, etter at styret 

for UH-nett Vest vedtok nytt mandat for gruppen i møte 22. november. Mandatet som er gitt 

lyder: 



 
 

 

- Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom helse- og sosialfaglig forskning og utdanning 

ved de institusjonene som er knyttet til UH-nett Vest. 

- Drøfte nasjonale utfordringer og styringssignaler i helse- og sosialsektoren, og synliggjøre 

en felles forståelse av disse det dette er formålstjenlig. 

- Vurdere aktuelle samarbeidsområder innenfor helse- og sosialfaglig forskning og utdanning 

som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap, og gi tilrådinger til styret om dette. 

- Bidra til at til kontinuerlig oppmerksomhet omkring kvalitet i helse- og 

sosialfagutdanningene på alle nivå. 

- Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling ved UH-nett Vest- institusjonene, 

bl.a. gjennom erfaringsutveksling i form av årlige seminarer og konferanser. 

- Nedsette egne underutvalg til hjelp i arbeidet der dette er formålstjenlig. 

Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: 

Anne-Grethe Naustdal/HVL (leder 2019-2020) 

Einar Engebretsen/UiS 

Anne Halvorsen/UiA 

Odd Ragnar Hunnes/HVO 

Anita Lyssand/VID 

Jacob Ryen/Studentrådet 

Det vil også bli oppnevnt medlem fra UiB. Gruppen hadde sitt konstituerende møte 8. februar 

2019. 

 

2.11. Biblioteksamarbeid 

Biblioteksamarbeidet har i 2018 hatt med en representant fra UiA, UiB, UiS, HVO, og NLA. I 

løpet av året ble VID også med i gruppen. HVL har dette året hatt tre representanter, en 

representant fra hver av de tre tidligere institusjonene. I tillegg er en studentrepresentant med i 

gruppen.  

Det har til sammen vært fire møter i 2018, to av disse var Skypemøter, da det er en effektiv 

møteform. Samtidig ser vi nytten av å møtes fysisk, og prøver å legge disse til arenaer der vi 

likevel møtes. I 2018 hadde vi ett møte på Solstrandseminaret og ett på studieturen til 

København. I tillegg til møter har noen saker blitt diskutert og avklart på e-post. 

Biblioteksamarbeidet har vært heldig som har hatt Ane Landøy fra UiB som mangeårig leder. 

Hun har sørget for framdrift i arbeidet og lagt til rette for kompetanse- og ideutveksling 

mellom bibliotekene som er med i samarbeidet. 

Saker som er arbeidet med i 2018: 

Biblioteksamarbeidet sto for en parallellsesjon om «Open Data» på Solstrandseminaret i mars. 

Samarbeidet fikk støtte til en studietur til København og Alnarp 29.-31. oktober. På turen 

deltok også andre kolleger fra bibliotekene, som ble betalt av institusjonene selv. Hensikten 

med studieturen var å lære og få ideer til bibliotekutvikling. Temaer var ledelse og 

organisering på tvers i landet, nye bibliotekoppgaver som Data lab og Open Science og Data 

management. Vi besøkte København universitetsbibliotek, Det Kongelige bibliotek, 

Danmarks tekniske informasjonssenter og Svensk landbruksuniversitet i Alnarp. 



 
 

Prosjektet «På tvers – regional tilgang til forskningsressurser» ble ferdigstilt, og 

styringsgruppen fra biblioteknettverket leverte prosjektrapporten i desember for godkjenning 

av styret i UH-Nett Vest. 

Biblioteksamarbeidet planla en workshop i Frilux, som er et nytt, skandinavisk konsept for 

brukeropplevelser (UX) i bibliotek. Dette skal holdes på nyåret. 

 

 

2.12 Studentrådet  
 

UiB: Håkon Randgaard Mikalsen (nestleder vår 2018)/ Nikolai Klæboe 

HVL-Bergen: Jonas Oliver Hui Dahl/ Bjørn Olav Østeby 

HVL-Nord: Halvor Kasland/ Stian Sunde 

HVL-Sør: / Jesper Krusell 

HVO: Håvard Bjørnerem/ Simen Langeland 

UiS: Jørgen Sjøberg (Sara Sunniva Jalali)/ Cathrine Johanne Sønvisen (leder høst 2018) 

UiA: Kai Steffen Østensen (leder vår 2018)/ Benedicte Nordlie (nestleder høst 2018) 

NLA: / Line Korsmo 

VID: / Ida Fredriksen 

Studentrådkoordinator i 20 % stilling: Fredrik Bødtker. 

 

Saker i perioden: 

- Mobbing og trakassering 

- Etiske retningslinjer i akademia 

- Studenthelse og trivsel 

- Oppfølging av SHOT-undersøkelsen 

- Modeller for praksis i samarbeid med region og arbeidsliv. 

Gjennomførte aktiviteter: 

- Studentkonferanse i Bergen med påfølgende studentrådsmøte – februar 

- Studentrådsmøte (digitalt) – februar 

- Studentrådsmøte på Solstrandkonferansen – mars 

- Studentrådsmøte (digitalt) – april 

- Overlapp og studentrådsmøte i Stavanger – juni 

- Studentrådsmøte i Kristiansand – september 

- Studentrådsmøte i Volda – oktober 

- Studentrådsmøte i Bergen - desember 

 

Den felles overlappen til Studentrådet var tilbake i juni 2018. Den nye strukturen med 

leder/nestleder fra 2017 har også medført økt aktivitet mellom møtene og fem digitale 

møter mellom studentrådkoordinator og leder/nestleder ble gjennomført i løpet av 2018. 

Oppsummering: 

Studentrådet har i 2018 hatt økt aktivitet sett opp mot 2017 og tilnærmet fulltallig deltakelse 

på alle møter. Særlig positivt er det at NLA og VID i løpet av høsten 2018 har blitt med i 

studentrådet, og sammensetningen av studentrådet har i så måte fått komplementære 



 
 

perspektiver på sakene som arbeides med. Både antall medlemmer i studentrådet og 

fordelingen av størrelse gjør at diskusjonene og erfaringsutvekslingen har vært god. Antallet 

har også hatt en positiv effekt på arbeidsfordelingen og aktiviteten mellom møter, der vi i 

2018 har sett en økt produksjon av politikk og saker til møtene.  

 

3 NETTSIDER OG PROFILERING AV UH-NETT VEST 

I 2018 har det blitt arbeidet videre med oppdatering og omarbeiding av innholdet på 

nettsidene. En har også jobbet for å få en enklere og mer tjenlig struktur for navigering. 

Nyheter og dekning av aktivitetene i de ulike arbeidsgruppene prioriteres høyt. Noen av 

arbeidsgruppene bruker også nettsidene som egne arbeidssider. Søknadsprosedyren omkring 

forskningsmidler fra UH-nett Vest som ble gjort digitalt i 2017 er videreført og utviklet. Det 

har vært jobbet inn mot de ulike medlemsinstitusjonene for å få spre informasjon om 

nettverkets aktiviteter.  

Det er i dag avsatt en 20 prosent stilling til arbeidet med nettsider.  

 


