
14  renholdsnytt  3-2019

FM-studiet på Handelshøyskolen ved OsloMet er i 
vansker, men gode krefter er i sving for utvikle et nytt 
utdanningstilbud som er skreddersydd mot å lede FM-
tjenester og service.

Ifølge universitetslektor Ellen 
Nygard, som lenge har vært 

sentral i FM-studiet, er det 
færre enn ti FM-studenter som 

uteksamineres nå i juni. I juni 
2020 vil antallet uteksami-
nerte være noe tilsvarende.

I tillegg er lærekreftene ved 
studiet kraftig redusert. Mange 
av våre lesere vil nok kjenne 
Hans Risan og Svein Fredrik 
Hjelmås, som denne somme-

ren går av med pensjon, mens 
Knut Boge har sagt opp. Ellen 
Nygard er dermed den eneste 
vitenskapelige tilsatte som er 
igjen av den opprinnelige staben.

Nye muligheter kan åpne seg
Handelshøyskolen ved Oslo-

Jobber for nytt studium  
i FM og serviceledelse

– Når en dør lukkes åpnes et vindu, er en livsvisdom Ellen Nygard ved OsloMet har tro på. 

LEASING AV
VAREBIL MED 
VASKEANLEGG
Nå kan du lease varebiler med ferdigbygde 
anlegg hos NOWAS. Alt er ferdigmontert, 
testet og kjøreklart ved avhenting. 
  
Som Sortimo ProPartner monterer vi også 
alle typer innredninger fra Sortimo, samt 
varselblinklys, takstativer og annet utstyr.

Ford Transit Connect L2 
1,5 TDCi 120 HK
- 450 L vaskeanlegg

Ford Transit Custom 
2.0 TDCi, 130 HK
- 710 L vaskeanlegg  

Volkswagen Caddy Maxi 2,0 
TDi 102 HK / 2,0 TDi 150 HK 

- 450 L vaskeanlegg

3.297,- /md.
FRA

4.979,- /md.
FRA

3.087,- /md.
FRA

HAR DU SPØRSMÅL? 
post@nowas.nowww.nowas.no

480 07 378

FRA FM-BACHELOR TIL FM-PROFIL
Høgskolen i Oslo og Akershus (i dag OsloMet) tilbød en treårig bachelorutdanning i Facility Managemet (FM) for årskullene som startet i 2013 og 
2014. Studentkullene i 2015, 2016 og 2017 fikk en annen programplan, tettere integrert med Bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøy-
skolen ved OsloMet.
Studiet har røtter tilbake til 1955, først som oldfrueutdanning og senere en gradvis utvikling til to bachelorprogram i 2003: Bachelor i husøkonomi og 
serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse. I 2012 ble de siste studentkullene tatt opp på disse bachelorutdanningene og uteksa-
minert i våren 2015.
Hvert år tas det opp 245 studenter på studiet Bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen ved OsloMet, og det er disse studentene 
som inntil i år kunne velge FM som en fordypningsprofil i sin bachelor. Det første kullet som ble uteksaminert etter denne ordningen var i fjor. Det 
andre uteksamineres i juni i år og det siste, før ordningen ble lagt på is, blir i juni 2020.
Utdanningen har dessverre slitt med å finne fotfeste blant førsteårsstudentene på økonomi og administrasjon-bacheloren på Handelshøyskolen ved 
OsloMet. Tidligere studenter på kull 2013 og 2014 beskriver imidlertid FM-studiet som både fremtidsrettet og treffsikkert – en døråpner for spen-
nende oppgaver i yrkeslivet.
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Met har en stund vurdert om 
de er i stand til å opprettholde 
utdanningen. Foreløpig har 
Fakultet for samfunnsviten-
skap (som Handelshøyskolen 
ved OsloMet tilhører), valgt å 
legge FM-utdanningen på is. 
Det vil si at det ikke tas opp 
nye studenter til FM-profilen 
blant kull 2018 og kull 2019 på 
Handelshøyskolen ved OsloMet. 
Ellen Nygard har likevel troen:

– Av instituttleder Trine Elle-
kjær har jeg fått mandat til å 
utrede en mer spisset og kom-
primert ledelsesutdanning med 

varighet på ett år, opplyser hun.
Det foreslåtte årsstudiet sik-

ter seg utelukkende inn mot 
å lede og styre FM-tjenester 
på mellomledernivå. Student-
grunnlaget vil derfor være et 
annet enn dem som kommer 
direkte fra videregående skole.

Samarbeid med bransjen
Nygards utredning ble levert 
rett etter påske og baserer seg 
på møter og intervjuer med 
15 fagpersoner i bransjen, 
alle med relasjon både til den 
tidligere husøkonomutdan-

ningen og dagens FM-studium. 
Blant annet foreslår hun å 
lage undervisningsoppleg-
get i et tett samarbeid mel-
lom forskere ved OsloMet og 
erfarne ledere i bransjen.

– En svært viktig målgruppe 
for studiet er dem som allerede 
er i bransjen: Voksne studenter 
i gang med karrieren og som 
ønsker teoretisk spisskompe-
tanse for videre avansement 
både i renholdsbransjen og 
i FM-bransjen for øvrig.

– Hvis det foreslåtte årsstudiet 
i fasilitetsstyring og servicele-

delse kommer i gang høsten 
2020, har vi en ubrutt kjede 
eksaminander siden 1955. Her 
ved Handelshøyskolen får vi ny 
instituttleder og øvrig ledelse fra 
1. august. Opprettelsen av nye 
studier er en strategisk beslut-
ning. Beslutning om hvorvidt 
dette årsstudiet kommer på 
lufta, treffes derfor tidligst til 
høsten, avslutter Ellen Nygard.
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