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NMBU sender vedlagt informasjon som tilsvar til den merinformasjon som Ås 

kommune ba om. I forhold til bestillingen presiserer NMBU følgende:  

 

1. Vitenskapelige stillinger: Definisjonen av forskere som egen tilsattgruppe kan 

tolkes ulikt. NMBU forholder seg til kategoriseringene i statens 

personalhåndbok, den inneholder ulike stillingsgrupper som går inn under 

benevnelsen forsker. Alle vitenskapelige tilsatte i Universitets- og 

høyskolesektoren har en generell undervisningsplikt, men også en rett til å 

forske. Forskerandelen varierer fra stilling til stilling, vanlig er en 50 % 

fordeling på de to typene aktivitet. Derfor har NMBU i forskergruppen 

inkludert også tilsatte som driver med undervisning som hovedaktivitet, 

uavhengig av deres forskerandel.  

For å finne øvrige tilsatte som disponerer kontorer har NMBU delt opp de 

tilsatte i to hovedkategorier, forskere og øvrige tilsatte. Forskere inkludere 

alle som forsker og underviser (som omtalt over), øvrige tilsatte inkluder 

ulike typer støttestillinger. For støttestillingene har vi per i dag ikke kunnet 

skille ut hvem som har tilgang til kontor eller ikke. Det er noen grupper 

tilsatte som ikke har tilgang til eget kontor, for eksempel tilknyttet fjøsdrift, 

renholdspersonale, parkdrift eller ulike typer ingeniører. Alle tilsattdata er 

hentet fra Database for høyere utdanning (DBH), som er sektorens 

databaseorgan til Kunnskapsdepartementet. 

 

2. NMBU presiserer at hverken forskning eller undervisning vil kunne finne 

sted uten støttetjenestene som de administrative tilsatte tilbyr. Deres innsats 

er en forutsetning for alle de faglige aktiviteter som finner sted i NMBUs 

fagmiljøer. Dette forklarer hvorfor NMBU ikke skilte denne type tilsatte ut fra 

de vitenskapelig tilsatte i den første runden med informasjon som ble sendt. 

Vi mener at det ikke vil være korrekt å eventuelt trekke ut den andel av 

kontorlokaler som støttetjenestene bruker for å definere dette som utenfor 

den faglige aktivitet som skjer på NMBU, og dermed utenfor fritaksområdene 

som loven stiller opp. NMBU mener at kontorlokaler ikke er et objekt for 
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skattelegging og må behandles likt øvrige lokaler som brukes til forskning og 

undervisning. 

  

3. Ås kommune ønsker en skisse over lokalene til NMBU, der forskernes 

kontorer markeres: Denne informasjonen har NMBU dessverre ikke mulighet 

til å tilby på så kort varsel. I vårt rom/arealsystem ligger ikke denne typen 

bruk av lokalene inne utskilt som egen parameter. Det må i såfall foretas en 

omkoding av dataene før dette er mulig, Dette fordrer en tidkrevende 

gjennomgang med hvert instituttet og enhet siden de selv disponerer 

kontorlokalene i henhold til lokale behov innen de ulike typer tilsattgrupper 

(forskning/undervisning, administrasjon, osv).  

 

4. NMBU bekrefter at det tallmaterielt som ble gitt i første omgang omfatter 

forskernes kontorlokaler. I nytt tallmateriale er det per institutt beregnet 

andel forskere (vitenskapelige stillinger) og andel støttestillinger, basert på 

tilsattdata fra DBH. Den andel kvm kontorlokaler som forskerne bruker er 

beregnet ut fra den andel forskere som er per institutt. Erfaringsmessig vet 

NMBU at den enkelte forsker disponerer større kontorlokaler enn øvrige 

tilsatte ved NMBU. Dette forhold er ikke justert for i beregningene siden 

NMBU ikke har presise data på området. Ei heller har vi hatt mulighet til å 

sortere ut tilsatte som ikke disponerer kontor. NMBU vet dog at av de 203 

tilsatte innen støttetjenester på instituttene er det mellom 30-40 som ikke 

disponerer egne kontorer. Storparten av disse er tilknyttet drift av gårdsbruk, 

fiskeanlegg og drivhus. Alt dette er sentral infrastruktur for forskningen.  

 

 

 

 


