
                                                                                               Malverk 
 

 

 

 

Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og 

metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om 

vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og 

for einskildmenneske. 
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Forskingsadministrasjonen – del 1: 
Funksjonsplan 
 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur  



                           OU-programmet 
 

1. Bakgrunn og målsetting 
 

Hovudmålsettinga med P3 Prosjekt Administrativ organisering er å leggje til rette for gode og 

involverande prosessar, kor resultata av disse prosessane saman med vedtekne prinsipp for 

administrativ organisering dannar grunnlag for etablering av felles administrative løysingar 

for Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet omhandlar alt som er knytt til den administrative 

delen av leiaransvaret delegert frå rektor til underliggjande einingar; det vil seie 

administrative oppgåver som ligg i linja til prorektorar, direktørar, dekanar og vidare utover i 

organisasjonen.  

Delprosjekta i P3 Administrative tenester er: 

P3.1 Identifisering av administrative funksjonar  

P3.2 Felles praksis (Dokumentasjon av administrative kjerneprosessar ) 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur (Kopling av funksjonar, prosessar og roller til   

        organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) 

P3.4 Delegasjonsreglement knytt til funksjonar og roller 

 

Overordna tidslinje for prosjektarbeidet i P3 ser slik ut: 

 

Hovudaktivitet Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 
P3.1 Identifisering 
av administrative 
funksjonar 

            

P3.2 Felles praksis             

P3.3 Administrativ 
organisasjons-
struktur 

            

P3.4 Delegasjons-
reglement 

            

 

 

2. Mandat 

Delprosjektet skal levere planverk som skal danne grunnlag for etablering av ei felles 

administrativ verksemd for HVL. Planane skal skildre administrative funksjonar både i 

felleseiningar og i fakultetsadministrasjonane, og består av funksjons- og bemanningsplanar 

for dei administrative funksjonsområda. Ei slik samla etablering av fakultets- og 

fellesadministrasjon vil gi ein heilskapleg administrasjon, med god kontroll på grenseflater og 

kostnadar. 

Arbeidet i delprosjektet byggjer på prinsippa for administrativ organisering i 

Fusjonsplattforma, tidlegare prosjektarbeid i delprosjekt Administrativ organisering i 

http://fusjonsinfo.no/wp-content/uploads/2015/12/fusjonsavtale-endeleg.pdf
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Fusjonsprogrammet og påfølgjande styrevedtak i sak 17/17. I tillegg kjem førande avgjerder 

om administrativ organisering frå rektor, som utvida strategisk leiargruppe utarbeider 

avgjerdsgrunnlag for.1  

Den føreslegne organiseringa skal leggje til rette for ein effektiv og profesjonell 

administrasjon med høg kvalitet i tenester og forvalting. Organiseringa skal bidra til tydelege 

styringslinjer, avklåra roller og prosesseigarskap, og samsvar mellom ansvar og mynde. 

Løysingane skal bidra til effektivisering og avbyråkratisering av verksemda, i tråd med 

gjeldande krav frå styresmaktene. I prosjektet skal ein søkje å kome fram til ei optimal 

disponering av høgskulen sine administrative ressursar, og skildre satsingsområde med tanke 

på høgskulen sin universitetsambisjon. 

Delprosjektet sine leveransar er definert slik: 

Delprosjektet skal levere planverk (funksjons- og bemanningsplanar) for den samla 

administrative verksemda ved HVL, ifølgje felles mal.  

Funksjonsplanane skildrar organisering av administrative funksjonsområde ved høgskulen, 

med skildringar av mellom anna: 

 Målbilete for funksjonsområdet 

 Overordna prosesseigarskap, oppgåver og ansvar som ligg til funksjonsområdet 

 Kva slags undereiningar funksjonsområdet vert organisert i 

 Kva slags oppgåver som skal løysast i dei ulike undereiningane 

 Estimert ressursdisponering på einingsnivå 

 Utfordringsbilete og utviklingsbehov for funksjonsområdet  

  

Utarbeidinga av funksjonsplanane utgjer første fase i delprosjektet sitt arbeid. 

Funksjonsplanane skal leverast innan 28.11.17. 

Bemanningsplanane skildrar detaljert ressursdisponering og dei enkelte stillingane innanfor 

einingane i funksjonsområdet, med til dømes stillingskategori, stillingskode, stillingsprosent, 

kvalifikasjonskrav, ansvar og oppgåver, rapporteringslinje etc. Bemanningsplanane vil danne 

rammeverk for den vidare prosessen med innplassering av administrative medarbeidarar i ny 

organisasjonsstruktur. 

Utarbeidinga av bemanningsplanane utgjer andre fase i delprosjektet sitt arbeid, og tek til etter 

at funksjonsplanane er godkjende. 

 

 

2. Prosjektorganisering og -prosess 
Her skal skildrast prosjektgruppa si samansetjing, med eventuelle undergrupper, og 

prosjektgruppa sin eigen prosess, samt eventuelle kommentarer prosjektgruppa har til denne. 

                                                           
1 Sjå mandat og prosesskildring for dette arbeidet her. 

https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-protokoll.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-innkalling.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/mandat-og-prosess-plassering-av-funksjoner.pdf
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Det vert vist til prosjektplanen for P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur for eit oversyn 

over den totale organiseringa av delprosjektet. 

Prosjektgruppa for FoUI, Forskingsadministrasjonen, har følgjande samansetjing: 

Leidd av prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten 

Eirin Fausa Pettersen, forskingsdirektør (nestleiar for prosjektgruppa) 

Erik Kyrkjebø, viserektor FoU 

Hallstein Madsen, avdelingsleiar FoU 

Vidar Frette, professor 

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, tillitsvald  

Sekretær: Kjersti Gausvik, rådgjevar. 

 

Etter felles oppstartsmøte 25. september for dei tre prosjektgruppene under FoUI, har 

prosjektgruppa hatt eit heildagsmøte og to Skype-møter. I heildagsmøtet vart det tatt ei 

gjennomgang av arbeidet der også møteplan, arbeidsform og framdriftsplan vart drøfta. Vidare 

hadde gruppa ei gjennomgang og diskusjon kring dei ulike delane av funksjonsplanen. Som del av 

grunnlaget for det vidare arbeidet med funksjonsplanen inviterte prosjektgruppa administrativt 

tilsette som arbeider med forskingsadministrasjon, både i fellestenestane og i avdelingane, til eit 

informasjons- og konsultasjonsmøte på Skype. Erik Kyrkjebø, Hallstein Madsen og Eirin Fausa 

Pettersen har fungert som arbeidsgruppe med ansvar for å levere utkast til funksjonsplan til 

prosjektgruppa. Arbeidsgruppa har hatt separate møter via Skype i samband med dette. I tillegg har 

forskingsrådgjevarar bidrege med tekstutkast under ulike delfunksjonar i forskingsadministrasjonen. I 

siste runde har utkastet til funksjonsplan vore sendt prosjektgruppa for kommentarar på e-post. I 

tillegg til prosjektgruppa sine eigne møter har gruppa/deler av gruppa delteke på møter arrangert av 

P3.3. i tilknyting til funksjonsplanarbeidet.  

Del 1 – Funksjonsplan 
 

Vi har ikkje ein strategisk plan enno, men både punkt 1 og punkt 2 kan skildrast ut frå dei prinsippa og 

målsettingane som er førande for fusjonsarbeidet, jf. Fusjonsplattforma (inkl. 

universitetsambisjonen), styresak 17/17, rektor sine avgjerder om administrativ organisering, 

prosjektmandatet og nasjonale føringar for utviklingsarbeidet i UH-sektoren. 

1. Målbilete for funksjonsområdet 
Her skildrast overordna målbilete for det samla funksjonsområdet. Relevante spørsmål: 

 Målsettingar for funksjonsområdet - kva skal vi levere av tenester, kompetanse og kvalitet? 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har i fusjonsplattforma som ambisjon å bli universitet med ein 

profesjon- og arbeidslivsprofil, og å yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal 

kunnskapsutvikling. Særlege ambisjonar innan forskingsområdet har HVL i målsettinga om å bygge 

sterkare og meir solide forskingsmiljø som set spor både nasjonalt og internasjonalt, bli ein attraktiv 

institusjon for fagpersonar, og vere ein viktig aktør for innovasjon og framtidig verdiskaping på 

Vestlandet. Høgskulen skal drive ph.d.-program på sentrale fagområde, utvikle sterke og dynamiske 

forskingsmiljø på tvers av regionar, fag og profesjonar, og vere synlege internasjonalt gjennom 

mobilitet og auka ekstern finansiering. 

Funksjonsområdet forsking ser difor det som særleg viktige målsettingar å arbeide med: 
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- Auke ekstern forskingsfinansiering frå nasjonale (NFR) og internasjonale (EU) kjelder 

- Fire doktorgradsprogram med høg kvalitet, god rekruttering og god gjennomstrømming 

- Strategisk kompetanseutvikling for å auke delen tilsette i førstestillingar og toppstillingar 

- Høg internasjonal kvalitet i forsking gjennom publisering, prosjekt og mobilitet 

Integrert med desse målsettingane skal forskingsadministrasjonen arbeide særleg med auka 

bevisstgjering og kulturbygging innan forskingsetikk, vere ein pådrivar for innovasjon og 

kommersialisering av idear frå studentar og tilsette, og vere ein administrasjon kjenneteikna av høg 

kompetanse og relevant erfaring som tilbyr forskingsstøtte av svært høg kvalitet tett på dei 

fagtilsette. Det er ei målsetting at det skal utarbeidast ein eigen forskingsstrategi for HVL, og som skal 

støtte opp om arbeidet med å bygge ein kultur for forsking ved høgskulen der vi bidreg til å svare på 

dei store samfunnsutfordringane og målsettingane i Langtidsplanen for forsking og høgare 

utdanning.  

2. Utfordringsbilete 
Kort skildring av utfordringar prosjektgruppa ser på noverande tidspunkt for funksjonsområdet i HVL, 

med tanke på å nå målsettingane. Relevante punkt kan t.d. vere knytta til: 

 Nasjonale føringar og relevante endringar i omgjevnadane 

 På hvilke område innanfor vår funksjon ser vi behov for utvikling av tenester, kvalitet eller 

kompetanse? T.d.: 

o Digitalisering 

 T.d.: Korleis vil digitalisering påverke funksjonsområdet/einingane med tanke 

på tenesteutvikling, ressursar, kompetansekrav – kan ein allereie nos eie 

noko om dette? 

o Internasjonalisering 

 T.d.: Korleis skal funksjonsområdet/einingane møte krava om auka 

internasjonaliseringsverksemd? Kva slags krav til kompetanse- og/eller 

tenesteutvikling innan funksjonsområdet kan ein sjå i samband med dette? 

 Effektivitet og samarbeid på tvers av einingar og avstander 

Forskingsaktiviteten ved dei tre tidlegare institusjonane har dei siste åra vore i særs positiv utvikling, 

og talet vitskaplege publikasjonar og søknadsaktivitet mot NFR og EU har vore aukande. Det er likevel 

særlege utfordringar knytt til arbeidet med å nå målsettingane som er skildra i målbiletet i førre 

kapittel: 

- Auka ekstern finansiering i ein marknad med svært høg konkurranse om midlar og meir 

profesjonelle konkurrentar krev auka profesjonalitet og kvalitet i søknader for å få tilslag 

- Kapasitetsauke i forskingsadministrasjonen vil vere særleg viktig for arbeidet med ekstern 

finansiering og kompetanseheving (ph.d.-utdanning, strategiske kompetansehevingstiltak). 

- Internasjonalisering med KD si målsetting om at meir midlar skal komme frå internasjonale 

kjelder for forskingsfinansiering (EU) 

- Akkrediteringskrav for universitetsstatus med god gjennomstrøyming og rekruttering til 

doktorgradsprogram, og høg internasjonal kvalitet i alle delar av HVL si verksemd 

- Godt samarbeid med arbeidslivet gjennom aktive prosjektsamarbeid, nye innovasjonar og 

meir kommersialisering av idear frå studentar og tilsette   

- Gode vilkår for forsking i fagstillingar gjennom tilstrekkeleg med ressursar og gode 

fordelingskriterier som legg til rette for at kompetente og aktive fagtilsette har tilstrekkeleg 

rom for drive forsking gjennom søknader, publikasjonar, rettleiing, kompetansebygging og 

nettverksbygging 
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- Digitalisering av forskingsstøtta som legg vekt på profesjonell saksbehandling og oppfølging 

av idear, prosjekt og tilsette, og der eksperthjelp frå forskingsrådgjevarar supplerer 

sjølvhjelpne fagtilsette i komplekse og viktige prosessar 

- Tett på og god kontakt med fagtilsette krev god forskingsadministrativ kapasitet i kvar 

nærregion, og det er eit mål at forskingsadministrasjonen skal vere til stades på kvar campus 

for å sikre god kunnskapsoverføring og informasjonsflyt med dei faglege einingane 

- God arbeidsdeling og ansvarsavklaring med andre administrative ressursar (felles/fakultet) 

må sikre at viktige system kjem på plass (til dømes sikker lagring av sensitive forskingsdata), 

og at ein samla administrasjon kan gje god og koordinert oppfølging av fagtilsette frå ulike 

administrative einingar  

 

3. Organisering 
Korleis skal den valgte organiseringa bidra til å nå målsettingane og møte utfordringane? Skildring av 

føremålet med organiseringa 

Forskingsadministrasjonen ved HVL vert i hovudsak organisert som ei fellesteneste som mellom anna 

skal ivareta samla støtte til fakulteta. Funksjonsområdet for den forskingsadministrative eininga vil 

omfatte forvaltning og vidareutvikling av høgskulens FoU-aktivitetar, inkludert utgreiing- og 

analysearbeid, ekstern finansiering, forskarutdanning, innovasjon/kommersialisering/IPR og 

forskingsetikk. Formålet med organiseringa er å sikre ein berekraftig, kompetent og effektiv 

forskingsadministrasjon med høg kompetanse og relevant erfaring som gjev forskingstøtte av høg 

kvalitet tett på det fagleg arbeidet. Organiseringa skal bidra til å utvikle og sikre felles forvaltning, 

rutinar og praksis, legge til rette for god strategisk, utgreiing- og analysekapasitet, og legge til rette 

for at HVL sine forskarar når opp i den nasjonale og internasjonale konkurransen om forskingsmidlar. 

Organiseringa har også som mål å skape eit kollegium og administrativt fagmiljø der 

kompetanseutveksling, utvikling og fornying sikrast.  

I prinsippa som avklarar plassering av administrative ressursar mellom fellesadministrasjonen og 

fakultetsadministrasjonen er det lagt til grunn at: 

- Oppgåver av institusjonell art og fakultetsovergripande karakter blir lagt til fellestenestene. 

Særleg skal dette gjelde oppgåver som krev høg grad av spesialisering, samt forvaltning av 

regelverk, lik praksis, utvikling av felles avtaler og system etc. 

- Hovuddelen av administrative funksjonar blir samla ei fellesteneste på område der 

o Dagens ressurs-/kompetansesituasjon gjev behov for å bygge, utvikle og utnytte 

samla kapasitet 

o Det er stor risiko for sårbare tenester og dublering av funksjonar ved ei fordeling 

mellom fellestenester og fakulteta 

- Administrative oppgåver leggast til fakulteta på områder der 

o Det er særlege behov for nærleik til og kunnskap om den faglege verksemda og 

studentane i fakulteta 

o Der fakulteta er tillagt eit særleg eige ansvar for oppgåver, drift og utvikling 

Følgjande forskingsadministrative funksjonar og oppgåver vert derfor lagt til fakulteta: 

- Drift av ph.d.-programma 

- Generell forskingsstøtte, f.eks. administrativ støtte til fordeling av FoU-tid 

Denne oppgåvefordelinga og prinsippa blir lagt til grunn for den administrative organiseringa av 

fellestenesta for forskingsadministrasjon. Den føreslegne organisering av forskingsadministrasjonen 
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skal legge til rette for samarbeidet innad i forskingsadministrasjonen for å sikre lik og høg kvalitet for 

forskingsstøtta, sikre effektivitet og robusthet i tenestene ved at fleire tilsette jobbar saman i team 

og kan overta andre sine oppgåver ved sjukdom eller anna fråvær, legge til rette for ei god og 

hensiktsmessig fagleg koordinering og oppfølging av oppgåver, og at forskingsstøttetenester skal 

vere til stades på kvar campus i den grad det er formålstenleg. Organiseringa føl eit prinsipp om 

fagleg inndeling av team på tvers av regionar heller enn geografisk fordeling av oppgåver mellom 

ulike regionar.  

Organisasjonskart for funksjonsområdet2. 

 

Organisasjonskartet skildrar ein leiar for den forskingsadministrative eininga (forskingsdirektør) som 

rapporterer til prorektor for forsking, som får delegert ansvar og mynde for sine ansvarsområder og 

som har personalansvar for dei tilsette i forskingsadministrasjonen. Teamkoordinator/teamleiar er 

ein administrasjonsfagleg koordineringsfunksjon som rapporterer til forskingsdirektør.  

Nemningar på einingar og leiarfunksjonar i den forskingsadministrative eininga bør i grad det er 

formålstenleg harmoniserast med nemningar som nyttast i andre administrative einingar ved HVL. 

Avgjerd om nemningar på administrative einingar og leiarfunksjonar må komme som følgje av vidare 

diskusjon i etterkant av funksjonsplanarbeidet. 

Tilsette i forskingsadministrasjonen kan delta i fleire team etter kva arbeidsområder/oppgåver dei 

har, og teama skal vere fleksible med tanke på deltaking i samband med mellombelse oppgåver. 

Under er eit eksempel på korleis tilsette kan vere tilknytt team og stabsoppgåver.  

Tilsett Team 
Forskarutdanning 
og kompetanse 

Team Ekstern 
finansiering 

Team Forskingsetikk 
og kvalitetssystem 

Stabsfunksjon 

Tilsett A 30% 50% (teamkoord.)  20% (anna støtte) 

Tilsett B  40%  60% (innovasjon) 

Tilsett C 50% (teamkoord.)  30% 20% (strategi) 

                                                           
2 På einingsnivå. 

Prorektor for forsking

Leiar for 
forskingsadministrativ 

eining (Forskingsdirektør)

Teamkoordinator/leiar
Forskarutdanning og 

kompetanse

Oppgåver: Forskarutdanning; 
Strategiske kompetansetiltak 

Teamkoordinator/leiar

Ekstern finansiering

Oppgåver: Ekstern finansiering 
nasjonalt og internasjonalt; 

Søknadar og prosjektoppfølging

Teamkoordinator/leiar
Forskingsetikk og 
kvalitetssystem

Oppgåver: Forskingsetikk; 
Kvalitetssystem for forsking; 

Sikker lagring

Stabsfunksjonar

Oppgåver: Strategisk og 
koordinerande funksjonar; 

Innovasjon/IPR; Anna 
forskingsstøtte 

Stab til prorektor

Oppgåver: Lederstøtte til 
prorektor, strategisk kapasitet, 

analyse og utredingsarbeid 
m.m. på institusjonsnivå 
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Teamkoordinator/leiar bør ha minst 50 % av arbeidsområdet sitt knytt til det relevante teamet. Det 

er eit mål å ha ein grad av dynamikk i teama. Ei måte å bidra til det på kan vere at 

teamkoordinator/leiarrolla kan vere mellombels, og kompensert med noko ansvarstillegg i løn. 

Koordinering av arbeidsoppgåver og samarbeid skal i stor grad skje innanfor teama, og det skal vere 

god informasjonsflyt mellom teama. Dette siste skal sikrast både gjennom at tilsette kan delta i fleire 

team, og at det vil vere jamnlege fellesmøter i forskingsadministrasjonen.  

Dimensjonering av ressursar ved den forskingsadministrative eininga i fellestenestene  

Samla utgjer forskingsadministrasjonen i fellestenestene i HVL i dag 13 årsverk (2 i Stord-Haugesund 

9 i Bergen (inkludert forskingsdirektørstillinga) og 2 i Sogndal-Førde (inkludert den utlyste stillinga 

som forskingsrådgjevar i Sogndal). For å møte mål- og utfordringsbiletet skildra i punkt 1 og 2 på ein 

god måte, vil det vere behov for større forskingsadministrativ kapasitet og kompetanse ved HVL enn 

det som samla sett finst i dag. Det er mellom anna behov for å bemanne opp alle nærregionane til 

tilsvarande nivå som Bergen. Samla vil det minimum vere naudsynt med ei auke på 5 årsverk i 

forskingsadministrasjonen i fellestenestene. Behov for auke gjeld innan dei fleste arbeidsfelta til 

forskingsadministrasjonen, særleg for arbeidet med ekstern finansiering, men også noko for arbeidet 

med forskarutdanning, kompetansehevingstiltak, og for strategiske og koordinerande funksjonar 

(utgreiing- og analysearbeid m.m.). For arbeidet med forskingsetikk og kvalitetssystem, vil mellom 

anna EU sin personvernforordning stille større krav til eininga/delfunksjonen, og det vil vere eit 

behov for å styrke forskingsadministrativ kapasitet på dette feltet. 

Den forskingsadministrative eininga har i tillegg behov for juridisk kompetanse innan fleire av 

arbeidsområda som ligg til eininga. Slik kompetanse treng ikkje være del av den 

forskingsadministrative eininga, men må vere tilgjengelig ved behov. 

Det bør setjast måltal for vidare oppbygging og utvikling av den forskingsadministrative støttetenesta 

ved HVL. Dette er særleg viktig med tanke på universitetsambisjonen, deltaking i EU-prosjekter og 

auka internasjonalisering generelt.  

 Kort skildring av samarbeidet mellom funksjonsområdet sine tenester på verksemdsnivå, i 

fellestenester og i fakultet, og korleis organiseringa skal leggje til rette for slikt samarbeid. Dette 

skildrast meir detaljert under kvar eining (pkt. 5). 

Teamorganiseringa skal kommuniserast ut til fakulteta for å synleggjere korleis 

forskingsadministrasjonen er organisert, men det er tilsette i fellesadministrasjonen som deltek i 

teama. Tilsette i fakultetsadministrasjonen som har oppgåver knytt til ph.d.-utdanning eller generell 

forskingsstøtte skal og ha gode møtepunkt med den felles forskingsadministrative eininga. 

Teamkoordinator/leiar for forskarutdanning og kompetanse får eit særleg ansvar for å lage gode 

møteplassar med tilsette på fakulteta som arbeider med drift av ph.d.-utdanning. Ein modell som det 

kan vere aktuelt å nytte for å lage gode arenaer for kunnskapsoverføring mellom 

forskingsadministrativt tilsette i fakulteta og fellesadministrasjonen er å lage Forskingsadministrative 

nettverk (FANE) som eit forum for informasjon og kunnskapsdeling mellom støttefunksjonar knytt til 

FoU.  

Det er også mogleg å lage slike nettverk/grupper for til dømes å organisere samarbeid, koordinering 

og kunnskapsdeling mellom administrative einingar i fellestenesta innan ulike områder. I 

avgjerdsnotatet om administrative funksjonar og oppgåver i linje til fakultet eller til 

fellestenester/verksemdsnivå, vert det påpekt at forskingsadministrasjonen må samarbeide tett med 

internasjonaliseringsfunksjonen for å auke internasjonalt forskingssamarbeid. Her kan ein sjå for seg 
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at det for internasjonaliseringsadministrasjonen og forskingsadministrasjonen kan etablerast 

tverrgåande nettverk/grupper for å sikre godt samarbeid på sentrale områder; ei for EU-samarbeid 

(Europa) og ei for samarbeid utanfor Europa. Slik organisering kan vere aktuelt på fleire 

funksjonsområder. Forskingsadministrasjonen må også ha eit godt og effektivt samarbeid med 

økonomiadministrasjonen, bibliotek, IT-tenester og personaladministrasjonen på ulike felt. 

Det vil og vere viktig at høgskulen legg til rette for overordna møtepunkt der fellesadministrative 

einingar deltek for å sikre koordinering og informasjonsflyt mellom dei ulike administrative 

einingane.  

4. Leiing3 
Kort skildring av leiarstruktur, rapporteringslinje, ansvar og mynde (inkl. prosesseigarskap) innanfor 

funksjonsområdet.4 

 Leiar av forskingsadministrativ eining; Forskingsdirektør 

 Rapporterer til prorektor for forsking 

 Personalansvar for tilsette i eininga 

 Økonomi/budsjettansvar for forskingsadministrativ eining 

 Strategisk og operativt ansvar og mynde for sine ansvarsområder  

 

 Teamkoordinator/teamleiar  

 Administrasjonsfagleg koordineringsfunksjon (jf. prinsipp for leiarstruktur i 

administrative fellestenester for HVL) 

 Rapporterer til forskingsdirektør 

 Ansvar for tilrettelegging, koordinering og oppfølging av arbeidsoppgåver og -prosessar 

som ligg til teamområdet/teamfunksjonen  

 Vurdere delegert økonomi/budsjettmynde for utgiftsbudsjett knytt til teamfunksjonen 

 

5. Einingar og delfunksjonar 

5.1 Eining/delfunksjon A  

Team Ekstern finansiering 

 Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga5 

Forskingsaktiviteten ved norske høgskular vert finansiert innanfor de ordinære tildelingane frå KD og 

gjennom eksterne inntekter. I tildelingsbrev frå departementet, styringsdialogmøter, NoU’er og 

Stortingsmeldingar etc. (t.d. Meld. St. 7 «Langtidsplan for høyere utdanning 2015-2024», «KD: 

Strategi for forsknings- og innovasjonsarbeidet med EU») går det klart fram at det vert forventa ei 

betydeleg auke i talet på eksternt finansierte prosjekter og det er eit mål å auke den eksterne 

finansieringa av FoU-verksemda betydeleg. Særleg framheva er ei forventing om å innhente fleire 

                                                           
3 For punkt 4 og 5 (med underpunkt) gjeld at prosjektgruppe Organisasjon – Personal vil utarbeide forslag til 
stabs- og leiarstøttefunksjonar på nivå 1, 2 og 3 i samråd med leiarane. Dette må arbeidast inn i 
funksjonsplanane for kvar enkelt funksjon. 
4 Prinsipp for leiarstruktur på nivå 3 og 4 vert utarbeidd på mandat frå rektor, og vil leggje føringar for 
prosjektarbeidet. Delegasjon vert utarbeidd av delprosjekt P3.4. 
5 Jf. pkt 1 og 2, kor overordna mål- og utfordringsbilete for det samla funksjonsområdet vert skildra. Her vert 
dette skildra på einings-/delfunksjonsnivå 
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midlar frå EU sitt rammeprogram for forsking, H2020. For HVL sine universitetsambisjonar er 

dessutan omfang av eksternt finansiert forsking ein viktig kvalitetsindikator.  

Dette krev fleire søknadar til og økt deltaking i forskingsprogram finansiert av Forskingsrådet, 

Regionale forskingsfond, EU og frå andre offentlege og private kjelder i regionen, nasjonalt og 

internasjonalt, samt gjennom oppdragsforsking finansiert av offentlige og private institusjonar. 

Forskingsstøtte for ekstern finansiering er spesialisert og vert lagt til fellestenesta. Dette for å sikre 

like og robuste tenester og forvalting av høy kvalitet til alle de fire fakulteta. Aktiviteten skal trappast 

opp og dette krev ei vidare oppbygging av forskingsadministrativ kapasitet og kompetanse på 

området.  

 Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til eininga/delfunksjonen sitt område (jf. P3.2. Felles 

praksis):  

o Proaktiv prosjektutvikling 

o Vurdere forskingsidé 

o Søknad om eksterne midlar   

o Budsjettering (er eigd av BOA-økonomigruppa) 

o Oppstart av prosjekt 

o Prosjektavslutning 

 

For delfunksjonen Ekstern finansiering vil det være særs viktig å sikre eit godt og effektivt samarbeid 

med prosjektøkonomar, som vil vere ein del av økonomiadministrasjonen ved HVL. 

Arbeidsfelt omfattar:  

Eininga/delfunksjonen har ein pådrivarfunksjon for innhenting av eksterne nasjonale/internasjonale 

forskingsmidlar. Eininga/delfunksjonen skal ha ansvar for å informere, motivere og mobilisere 

forskarar til å søkje om eksterne FoU-midlar.  

Eininga/delfunksjonen koordinerer eventuelle interne prosessar. Eksempel på dette kan være at det 

er avgrensingar i talet på søknadar som kan sendast frå HVL til et gitt NFR-program eller anna 

finansieringskjelde.  

Eininga/delfunksjonen gir rådgiving og rettleiing, og bistår i utvikling av søknadar knytt til ekstern 

finansiering, herunder innhenting av fagleg forankring og godkjenning av budsjett inkludert 

eigenandeler frå ansvarshavande, samt i oppfølging av innvilga prosjekt.  

Eininga/delfunksjonen har ansvar for å søkje Forskingsrådet om Prosjektetableringsstøtte (PES) for 

arbeid retta mot Horisont 2020 ved HVL. Eininga/delfunksjonen forvaltar PES midlane i samsvar med 

Forskingsrådet sitt regelverk og gjeldande interne retningslinjer ved HVL.  

Eininga/delfunksjonen innehar LEAR (Legal Entity Appointed Representative) funksjonen i tråd med 

ansvar og drift av HVL sin Horisont 2020 deltakarportal.   

Eininga/delfunksjonen sitt arbeidsfelt omfattar forhandling, rådgiving og oppfølging av 

forskingskontraktar. Forskingsadministrasjonen vil ha ansvar for utforming av samarbeidsavtalar med 

partnarar i eksternfinansierte prosjekt, herunder å avklare forhold knytt til immaterielle rettar eller 

patent om slike vil følgje som eit resultat av prosjektet.  
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Forskingsadministrasjon og søknadsutvikling, og då særleg retta mot Horisont 2020, krev ein 

kunnskapsbase som er omfattande, spesialisert, og som er i stadig endring. Følgelig krevast det 

profesjonalisering og kontinuerlig kunnskapsoppdatering for å kunne tilby høg kvalitet på dei 

forskingsadministrative tenestene til forskingsmiljøa. Dette inneber både at dei administrative 

oppgåvene krev høg, spesialisert kompetanse hos den enkelte medarbeidar, men også at det gir stor 

meirverdi å samle desse oppgåvene/stillingane i éi eining der forskingsadministrasjon er 

primæroppgåva. Dette vil skape eit kollegium og administrativt fagmiljø der kompetanseutveksling, 

utvikling og fornying sikrast. Ein «kritisk masse» av oppgåver og kollegaer er naudsynt for å sikre god 

administrativ kvalitet både på kort og lang sikt.  

o Grenseflate mot fakultetsadministrasjon 

Det er grenseflate mot fakultetsadministrasjon knytt til å sikre drift og forvalting av igangsette 

eksternt finansierte prosjekter. Fakultetsadministrasjonen kan bistå i «Post‐award»-oppgåver som 

drift, rapportering, kontakt med partnarar i eksisterande prosjekt osv. 

 Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

Eininga/delfunksjonen skal organiserast som del av den forskingsadministrative eininga i 

fellestenestene.  

 

5.2 Eining/delfunksjon B  

Team Forskarutdanning og kompetanse  

 Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

HVL har eit overordna strategisk mål om å bli eit universitet med ein profesjons- og arbeidslivretta 

profil, og å yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling. Høgskulen skal drive 

ph.d.-studium på sentrale fagområde, og utvikle sterke og dynamiske forskingsmiljø. I tråd med dette 

må høgskulen sikre forvaltning av forskarutdanning og kompetanseheving i tråd med 

universitetsambisjonen. 

Det er då naudsynt å få på plass eit god forvaltningssystem for forskarutdanning ved HVL og utvikle 

gode rutinar for drift av ph.d.-utdanning. Høgskulen må tilretteleggje for etablering og drift av fire 

eigne ph.d.-utdanningar ved HVL. 

Dei fagleg tilsette ved HVL skal ha moglegheit for karriereutvikling og til å oppnå og vidareutvikle sin 

kompetanse innanfor mellom anna rettleiing, etikk og forskingsleiing og til å styrke sin nasjonale og 

internasjonale strategiske kompetanse på posisjonering og aktivitet inn mot ekstern finansiering. 

 Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til arbeidsfeltet forskarutdanning (jf. P3.2. Felles 

praksis): 

o Opptak til ph.d.-studium 

o Saksbehandling i utval 

o Utnemne bedømmingskomité 

o Gjennomføre disputas 

o Gjennomføre midtveisevaluering 

o Prosess ved omarbeiding av avhandling etter innlevering (prosess gjenstår)  
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o Prosess for avslutning før avtalt tid (prosess gjenstår) 

Drift av ph.d.-studia er lagt til fakulteta. For delfunksjonen Forskarutdanning vil det i så måte være 

særs viktig å sikre eit godt og effektivt samarbeid med fakulteta, men også med 

studieadministrasjonen. Feltet har også grenseflater mot personaladministrasjon 

(stipendiatstillingar/tilsetting), økonomi (stipendiatstillingar/driftsmidlar) og bibliotek. 

Forskarutdanning: 

Ansvar og oppgåver som ligg til eininga/delfunksjonen omfattar etablering av nye ph.d.-studium, 

ansvar for einskapleg forvaltning av ph.d.-studia på tvers av fakultet, utvikle rutinar for drift av ph.d.-

utdanning for å sikre drift i samsvar med relevant regelverk og i tråd med universitetsambisjonen, 

vareta sekretariatsfunksjon for sentralt ph.d.-utval, rådgivande organ for 

forskarutdanningsadministrasjon ved fakultet, lede administrativt forskarutdanningsnettverk ved 

HVL og representere HVL i relevante nasjonale og internasjonale forskarutdanningsnettverk. 

Eininga/delfunksjonen vil, i samarbeid med andre, tilby utviklingskurs for ph.d.-studentar ved HVL. 

Desse vil ikkje gi studiepoengutteljing, men skal utvikle personlege og profesjonelle ferdigheiter ut 

over dei reint forskingsspesifikke ferdigheitene. Knytt til forskarutdanning ligg også eit overordna 

ansvar for administrasjon knytt til stipendiatar som ikkje er tatt opp på HVL sine eigne ph.d.-

utdanningar. Forskingsadministrasjonen i fellestenestene kan og bistå stipendiatane/fakulteta 

dersom det oppstår situasjonar som er vanskelege å løyse på fakultetsnivå. 

Forskingsadministrasjonen i fellestenestene vil ha administrativt ansvar for prosessar rundt fordeling 

av (nye) stipendiatstillingar til fakulteta og for eventuelle støtteordningar for tildeling av 

stipendiatstillingar frå HVL til eksternfinansierte forskingsprosjekt.  

Kompetanse:  

Ansvar og oppgåver som ligg til eininga/delfunksjonen omfattar generelle kompetansehevingstiltak 

retta mot dei vitskapelige tilsette mfl.. Dette kan vere rettleiingskurs for ph.d.-rettleiarar, opplæring i 

forskingsetikk, opplæring/kurs knytt til søknadar om ekstern finansiering, bidrag inn i 

forskingsleiarkurs. Strategisk kompetanseheving i tråd med dei til ein kvar tid gjeldande politiske 

føringane vil gjere institusjonen meir dynamisk og styrka i konkurransen om eksterne forskingsmidlar 

nasjonalt og internasjonalt. Kompetansehevings/kompetanseutviklingsprogram direkte knytt til 

fagleg og vitskapeleg karriere kan ikkje utførast av forskingsadministrasjonen, men 

forskingsadministrasjonen kan bidra inn i slike program ved HVL. Plan for og oppfølgingsstøtte for 

den enkelte tilsette i kvalifisering mot førstelektor, dosent og professor ligg ikkje til 

forskingsadministrasjonen i fellestenestene.  

Slik det er skildra her vil kompetanse omfatte alle dei tre delfunksjonsområda ekstern finansiering, 

forskingsetikk og forskarutdanning. 

 Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

Eininga/delfunksjonen skal organiserast som del av den forskingsadministrative eininga i 

fellestenestene.  

Drift av ph.d.-studia er lagt til fakulteta, og for å sikre einskapleg forvaltning har 

eininga/delfunksjonen ansvar for å etablere og lede eit administrativt forskarutdanningsforum der 

forskarutdanningsadministrasjonen i fellestenestene og fakultetsadministrasjon/ph.d.-koordinatorer 

på fakultetsnivå har jamlege møte for informasjons- og erfaringsutveksling, og som diskusjonsforum 

for spørsmål relatert til drift av ph.d.-utdanning.  
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Forskingsadministrasjonen har ansvar for administrasjon og drift av generelle kompetansetiltak som 

skildra her. Det overordna ansvaret for høgskulens strategiske kompetanseutvikling ligg ikkje til den 

forskingsadministrative eininga. 

 

5.3 Eining/delfunksjon C  

Team Forskingsetikk og Kvalitetssystem  

 Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga[1] 

Forskingsetikk omhandlar etiske aspekt ved forskingsprosessen og vert regulert av eit mangfaldig sett 

av verdiar, normer, lover, forskrifter og institusjonelle ordningar. Forskingsetikken er ein integrert del 

av forskinga og bidrar til å konstituere og regulere all vitskapeleg verksemd. Forskaren har såleis eit 

etisk ansvar både for den enkelte deltakar i prosjekta og overfor vitskapen.  

Høgskulen har eit ansvar for at forskingsaktiviteten følgjer anerkjente forskingsetiske normer, 

mellom anna ved å legge til rette for og etablere gode system og rutinar for tilsette og studentar - 

her kalla Kvalitetssystem for forsking.  

Høgskulen har eit Forskingsetisk utval (FEU) som skal bidra til at det vert utvikla ein god kultur for 

forskingsetikk, system for førebygging av brot på forskingsetiske reglar, og handsame saker ved 

mistanke om vitskapelig uredelegheit og andre forskingsetiske saker.  

Forskingsetikklova  

Ny lov om organisering av forskingsetisk arbeid (forskingsetikklova) tydeleggjer i større grad enn før 

både forskarens og institusjonens forskingsetiske ansvar. Det vert mellom anna stilt større krav til 

opplæring frå institusjonen si side. God forskingsetisk praksis er i første rekkje dei fagleg tilsette sitt 

ansvar. Leiinga og forskingsadministrasjonen har eit ansvar for å leggje til rette for at 

forskingsetikklova vert følgd, og har i tillegg ansvar for å etablere og implementere gode system og 

rutinar på institusjonsnivå. FEU vil ha ei viktig rådgjevande rolle. 

Personvern og personopplysingar 

Innsamling av personopplysningar i forsking er regulert av Personopplysningslova med forskrift. NSD 

er i dag HVL sitt personvernombod for forsking. 25. mai 2018 vert EUs personvernforordning innført. 

Denne pålegg HVL å ha eit eige personvernombod. NSD vil fortsatt kunne utføre mange av dei 

oppgåvene dei gjer i dag, men det er ikkje avklart kva rolle NSD får som personvernombod for 

forsking etter dette. I dag skal melding sendast til personvernombodet, og gyldig 

behandlingsgrunnlag skal ligge føre før ein startar innsamling av personopplysingar. Med den nye 

personvernforordninga vert meldeplikta endra, og gyldig behandlingsgrunnlag skal vurderast ved 

institusjonen. Institusjonen pliktar å ha eit register over kva type personopplysningar som vert 

behandla ved institusjonen. Dette vil gi forskingsadministrasjonen auka oppgåver. 

Helseforsking 

Helseforskingslova omfattar forsking på menneske, humant biologisk materiale eller helseopplysingar 

som vert utført med vitskapeleg metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sjukdom. I 

dag skal slike prosjekt førehandsgodkjennast av Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg 

forskingsetikk (REK). Med den nye personvernforordninga skal slike prosjekt vurderast og registrerast 

                                                           
[1] Jf. pkt 1 og 2, kor overordna mål- og utfordringsbilete for det samla funksjonsområdet vert skildra. Her vert 
dette skildra på einings-/delfunksjonsnivå 
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ved institusjonen. REK vil truleg fortsatt ha ei viktig rådgjevande rolle. Denne endringa vil medføre 

auka oppgåver for forskingsadministrasjonen. 

Forskingsserver, datalagring og datahandtering 

Høgskulen skal ha retningsliner for sikker oppbevaring av forskingsdata. Det er eit kortsiktig mål å få 

etablert ein felles lagringsløysing for forskingsdata, som tilfredsstiller alle moderne funksjons- og 

tryggleikskrav.  

Eit nytt leiingssystem for informasjonstryggleik ved HVL er under utvikling, og risikoanalysane som 

vert utført der tydeliggjer behovet for auka innsats for datasikkerhet generelt, inkludert 

forskingsdata.    

Det vert i aukande grad kravd at prosjekter skal ha datahandteringsplanar og «Open data» inneber 

forventningar om at data i større grad skal delast. Openheit og kunnskapsdeling er ein føresetnad for 

all forsking. Den raske teknologiske utviklinga er med på å endre måten vi utfører forsking på og 

pregar korleis data vert lagra og delt. Korleis forskingsaktivitetane ved HVL i auka grad skal gjere 

tilgjengeleg eigne forskingsdata, og sjølv dra nytte av den auka openheita, vert eit felt som må gis 

auka fokus. For mange av dei oppgåvene eininga/delfunksjonen skal løyse er det avgjørande med god 

kompetanse i datalagring/-handtering. Eit godt samarbeid med og samordning mot IT og bibliotek er 

ein føresetnad for å ivareta dette. 

Studentoppgåver 

Studentar og studentoppgåver er også ein del av utfordringsbiletet. Studentane har eit sjølvstendig 

ansvar for at arbeidet med studentoppgåver følgjer dei forskingsetiske lover, regler og retningsliner 

som gjeld for prosjektet og fagområdet. Institusjonen må på same vis som med dei tilsette, leggje til 

rette for at så kan skje. 

 

Den utviklinga og dei endringane som er omtalt over vil, trass i at vi kan kontakte og nytte 

spesialkompetanse i NSD, REK og dei nasjonale forskingsetiske komiteane, stille større krav til 

eininga/delfunksjonen, og det vil vere eit klart behov for å styrke forskingsadministrativ kapasitet, 

kompetanse og spesialisering på dette feltet (inkludert behov for juridisk kompetanse).  

 Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til eininga/delfunksjonen sitt område (jf. P3.2. Felles 

praksis): 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Behandling på fakultet 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Sak vidaresendt for behandling i Forskingsetisk utval 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Behandling i Forskingsetisk utval 

o Sikker behandling av personopplysningar 

o Sikker behandling av helseforskingsdata 

o Internkontroll av forskingsetikk i forskingsprosjekt 

Ei hovudoppgåve til eininga/delfunksjonen er å bidra til og leggje til rette for at forskingsaktivitetar 

som går føre seg i høgskulens regi, ved tilsette eller studentar, skjer i samsvar med anerkjende 

forskingsetiske normer. Eininga/delfunksjonen har eit tilsvarande oppfølgingsansvar overfor tilsette 

der desse deltar i eksterne prosjekt.  

Dette inneber at eininga/delfunksjonen skal drive førebygging og rådgiving.  
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Forskingsadministrasjonen er sekretariat for HVL sitt forskingsetiske utval, og eininga/delfunksjonen 

skal vareta denne sekretariatsfunksjonen. Eininga/delfunksjonen skal handtera saker som angår 

alvorlege brot på forskingsetiske normer når slike saker når institusjonsnivået (ref. Forskrift om 

behandling av etikk og uredelegheit i forsking). For slike saker kan det vere naudsynt med juridisk 

kompetanse i sakshandsaminga utover den eininga/delfunksjonen sit på per i dag. Slik kompetanse 

treng ikkje være ein del av det faste teamet, men må vere tilgjengelig ved behov. 

Eininga/delfunksjonen vil også følgje opp utvalets førebyggjande mandat og ha ei utøvande rolle i 

aktiviteter som har som formål å bygge en god forskingsetisk kultur.    

Forskingsetikklova stiller større krav til opplæring frå institusjonen sin side. Eininga/delfunksjonen 

skal saman med leiinga og dei faglege tilsette bidra til at HVL varetek dette ansvaret gjennom å 

utvikle og følgje opp planar for opplæring i forskingsetikk. For studentoppgåver vil 

eininga/delfunksjonen legge hovudvekt på informasjon og opplæring via rettleiarane. 

Eininga/delfunksjonen skal bidra til å utvikle eit system for å overhalda forskingsetisk praksis. 

Eininga/delfunksjonen har og ei viktig oppgåve i å leggje til rette for at ein forskingspraksis innanfor 

anerkjende forskingsetiske normer kan skje. Dette inneber mellom anna å sikre at det vert lagt til 

rette for sikker lagring og handtering av forskingsdata, og å bidra til utvikling og drift av ein 

funksjonell forskingsserver som tilfredsstiller aktuelle lovmessige krav.  

Eininga/delfunksjonen har ei viktig oppgåve i å leggje til rette for at ein forskingspraksis innanfor 

anerkjende forskingsetiske normer kan skje. Dette inneber å utvikle og følgje opp rutinar og 

prosesser som referert til over. Mellom anna inneber det å leggje til rette for sikker lagring og 

handtering av forskingsdata, og å bidra til utvikling og drift av ein funksjonell forskingsserver som 

tilfredsstiller lovmessige krav. 

Det vert i aukande grad kravd at prosjekter skal ha datahandteringsplanar. Eininga/delfunksjonen vil 

ha viktige rådgjevande oppgåver overfor forskarane, men også sentrale oppgåver som pådrivarar for 

at HVL får gode ordningar for dette.  

o Grenseflate mot fakultetsadministrasjon 

Ei klar grenseflate mellom eininga/delfunksjonen og fakultetsnivået skjer der saker om uredelegheit 

ikkje er løyst på institutt/fakultet, og dekan vel å overføra saka til Forskingsetisk utval. (Ref 

«Reglement for Forskingsetisk utval, §7»). Dette utelet ikkje at eininga/delfunksjonen, og andre, vert 

konsultert for rådgjeving i tidlegare fasar. Det oppstår og ei grenseflate knytt til opplæring og anna 

kulturbyggjande oppfølging, men dette er ein type aktivitet der eininga/delfunksjonen vil jobbe på 

tvers av fakulteta. 

 Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

Eininga/delfunksjonen skal organiserast som del av den forskingsadministrative eininga i 

fellestenestene. 

 

5.4 Eining/delfunksjon D 

Stabsfunksjonar 

 Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/ eininga 

Funksjonsområdet for den forskingsadministrative eininga er breitt og omfattar forvaltning og 

vidareutvikling av høgskulens FoU-aktivitetar, inkludert utgreiing- og analysearbeid, ekstern 

finansiering, forskarutdanning, innovasjon/kommersialisering/IPR og forskingsetikk. Formålet med å 
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organisere delfunksjonsområda for forskingsadministrasjonen i team er å sikre ein berekraftig, 

kompetent og effektiv forskingsadministrasjon med høg kompetanse og relevant erfaring som gjev 

forskingstøtte av høg kvalitet.  

Samtidig er det nokre delar av funksjonsområdet som er meir formålstenleg å legge som 

stabsfunksjonar til leiar for forskingsadministrativ eining. Dette skal mellom anna leggje til rette for 

naudsynt strategisk, utgreiing- og analysekapasitet. 

Høgskulen skal vere ein pådrivar for innovasjon og kommersialisering av idear frå studentar og 

tilsette.  

For å nå fram i konkurransen om eksterne forskingsmidlar er det avgjerande å vareta 

innovasjonsaspektet i søknadar om ekstern forskingsfinansiering slik det framgår i føringane frå 

finansieringskjelda. Dette gjeld både søknadar retta mot Forskingsrådet og Horisont 2020.  

HVL må utarbeide felles og oppdatert policy og retningslinjer for IPR, og høgskulen må setje av 

ressursar til dette arbeidet.  

 Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

Stabsfunksjonen skal vareta strategiske og koordinerande funksjonar; Innovasjon/IPR; anna 

forskingsstøtte som ligg til den forskingsadministrative eininga. 

 

Strategisk og koordinerande funksjonar: 

Arbeidsfeltet for eininga/delfunksjonen omfattar utgreiing- og analysearbeid, evaluering og 

rapportering knytt til HVL si FoU verksemd, utvikling av verktøy og statistikk for bruk til strategisk 

styring, oppfølging av internasjonale, nasjonale, regionale, og kommunale og interkommunale 

strategiar, policyar, regulativ og lover, deltaking i ulike eksterne FoU forum, utvalsarbeid (t.d. 

sekretariatsfunksjon for eventuelt FoU-utval på sentralt nivå) m.m. 

 

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til eininga/delfunksjonen sitt område (jf. P3.2. Felles 

praksis): For Kommersialisering/IPR: 

o Idéfangst 

o Oppfølging av innmelde idear til idémottak 

o Handsaming av anbefaling frå kommersialiseringsaktør 

Eininga/delfunksjonen har ansvar for innovasjonsarbeidet i den forskingsadministrative eininga i 

fellestenestene. Dette omfattar oppgåver knytt til forvaltning, rapportering og kontraktsarbeid på 

innovasjonsfeltet. Feltet omfattar også informasjon og rådgjeving mot forskarar om 

innovasjonsaspektet i søknadar om ekstern forskingsfinansiering, til dømes retta mot Forskingsrådet 

og Horisont 2020. 

Eininga/delfunksjonen skal ha eit gjennomgåande system for nyskaping og innovasjon. Via nettsider 

skal studentar og fagmiljøa finne all naudsynt informasjon om korleis ein skal få hjelp til å 

vidareutvikle idear og forskingsresultat til kommersialisering. Eininga/delfunksjonen skal handtere 

HVL-tilsette og -studentar sine immaterielle rettar (IPR) og kommersialiseringsaktivitetar i samsvar 

med interne regelverk og arbeidstakaroppfinnarlova. Eininga/delfunksjonen skal, saman med 

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, vurdere, støtte og vidareutvikle idear og 

forskingsresultat for kommersialisering på en robust og profesjonell måte. Eininga/delfunksjonen skal 
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bidra til å leggje til rette for å fremme studententreprenørskap ved HVL, mellom anna gjennom at 

HVL støtter deltaking på arenaer som Forskingsrådets STUD-ENT-ordning. 

o Evt. grenseflate mot fakultetsadministrasjon 

Det er ei klar grense mot Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling når det gjeld 

kommersialisering.  

 Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

Eininga/delfunksjonen skal organiserast som del av den forskingsadministrative eininga i 

fellestenestene.  

 

5.5 Fakultetsadministrasjon FIN, FHS, FLKI og FØS – Forskarutdanning og 

kompetanseheving/generell forskingsstøtte  

 Mål- og utfordringsbilete  

Sikre drift av ph.d.-utdanning i samsvar med relevant regelverk og god oppfølging av ph.d.-studentar 

og stipendiatar ved HVL. Bistå fagmiljø med generell forskingsstøtte som spesifisert under. 

 Ansvar og oppgåver, dimensjonering av ressursar/årsverk 

Forskarutdanning: 

Drift av ph.d.-studiar ved fakultetet som mellom anna vil innebere: oppfølging av ph.d.-studentar, 

arbeid knytt til ph.d.-emne, framdriftsrapportering, organisering av midtveisevaluering, organisering 

av disputas, sekretariatsfunksjon for studiets programutval, oppfølging av ph.d.-avtalar, 

tilrettelegging for gjesteforelesarar. Fakultetet har og eit ansvar for oppfølging av stipendiatar ved 

fakultetet som er tatt opp tatt opp på doktorgradsprogram utanfor HVL. Fakultetsadministrasjonen 

har ansvar for mottak av utanlandske stipendiatar, men dette er ei oppgåve som ligger i 

skjeringsfeltet forskingsadministrasjon/personaladministrasjon/internasjonaliseringsadministrasjon. 

Kompetanseheving/generell forskingsstøtte: 

Fakultetsadministrasjonen gir støtte i kvalifisering mot førstelektor, dosentur og professorat. 

Fakultetsadministrasjonen gir også forskingsadministrativ støtte for tildeling av FoU-tid, støtte til 

eventuelle FoU-utval på fakultetsnivå, sakshandsaming av forskingsetiske saker, den kan bistå 

fagmiljø i oppgåver som drift, rapportering, kontakt med partnarar osv. i prosjekt som har fått 

ekstern finansiering, samt bistå fagmiljø i organisering av forskingsdagane og andre forskingsrelaterte 

arrangement. 

Dimensjonering av ressursar/årsverk ved fakulteta:  

Dersom fakulteta skal kunne gje forskingsadministrativ støtte som skildra her, vil det vere behov for 

minst 2 forskingsadministrative årsverk på kvart fakultet; 1 årsverk knytt til kvart av HVL/fakultetet 

sine eigne ph.d.-studium og 1 årsverk knytt til generell forskingsstøtte. Ved FØS må det i tillegg 

setjast av ressursar til drift av fellesgraden ph.d. i nautiske operasjoner som vert drifta etter eige 

regelverk. 

 Organisering: korleis skal funksjonsområdet organiserast i fakultet for å løyse oppgåvene? 

Forskingsadministrasjon/ph.d.-koordinator på fakultet samarbeider tett med ph.d.-studiets 

fagansvarlig for den daglige drifta av ph.d.-studiet, og med programutvalsleiar i forbindelse med 

saksforberedande arbeid og saksbehandling i tilknyting til studiets programutval. Ph.d.-koordinator 

deltek i forskarutdanningsforum som vert leidd av forskarutdanningskoordinator i fellestenestene. 
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Generelt vil det vere viktig å leggje til rette for gode møtepunkt og god samhandling mellom 

forskingsadministrasjonen i fakulteta og i fellestenestene. 

 


