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OU-programmet 

Prosjekt P3 Administrativ organisering  

Delprosjekt P3.2 Felles praksis 
(Dokumentasjon av administrative prosessar) 

 

 

 

 

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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1. Bakgrunn 

01.01.17 fusjonerte dei tre høgskulane Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og 

Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund og danna Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

OU-programmet vart etablert 09.03.17 med målsetting om å utvikle HVL som ein 

heilskapleg institusjon fram til slikt ansvar er plassert enten i faglege eller 

administrative einingar. OU-programmet omfattar følgjande prosjekt: 

P1 Førebuing av strategiprosess (forprosjekt) 

P2 Fagleg organisering 

P3 Administrativ organisering 

P4 Digitalisering 

Det er knytt ulike delprosjekt til hovudprosjekta, og P3.2 Felles praksis 

(Dokumentasjon av administrative kjerneprosessar) inngår som eit slikt delprosjekt i 

Prosjekt P3 Administrativ organisering. 

Hovudmålsettinga med P3 Prosjekt Administrativ organisering er å legge 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 

oppgåver 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 
P3.1 Identifisering av 
administrative 
funksjonar 

          

P3.2 Felles praksis           

P3.3 Administrativ 
organisasjonsstruktur           

P3.4 
Delegasjonsreglement 
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2. Mål, mandat, forventa resultat og avgrensing 

2.1 Mål 

Hovudmålsettinga med delprosjekt P3.2 er å utvikle felles praksis for den administrative 

verksemda i HVL. Dette inneber å utvikle kvalitativt gode og effektive administrative 

kjerneprosessar for HVL, som støtter opp under kjerneverksemda og ivaretek prinsipp for 

god forvalting, samt utvikling av felles retningslinjer, regelverk, forskrifter o.l. som må 

gjelde for HVL frå 01.01.18. 

Leveransane frå delprosjektet skal danne grunnlag for utvikling av felles praksis på tvers 

av einingar, og for vidare framtidig kvalitetsutvikling av administrative prosessar. 

Leveransane i tilknyting til prosessdokumentasjon vil og danne grunnlag for HVLs 

overordna kvalitetssystem. 

Det er og ei målsetting at medarbeidarar som deltek i prosjektarbeidet blir kjende med 

kvarandre og får auka forståing for kvarandre sine arbeidsfelt på tvers av einingar og 

studiestadar. 

 

2.2 Mandat og leveransar 

Delprosjekt P3.2 skal: 

1. Prioritere kartleggings- og utviklingsarbeidet med utgangspunkt i dei mest 

kritiske administrative prosessane, samt identifisere digitaliseringsgevinstar i 

kjerneprosessane. Dei nye prosessane skal vere kjenneteikna av effektivitet og 

høg tenestekvalitet.  

2. Identifisere, prioritere og utvikle felles retningslinjer, avtalar, regelverk, 

samkøyring av system m.m. for den framtidige administrative verksemda i 

HVL, med utgangspunkt i det mest kritiske arbeidet 

3. Bidra til god implementering av ovanståande i samråd med ansvarleg 

leiar/prosesseigar 

     Leveransar i P3.2: 

 Dokumentasjon av felles administrative kjerneprosessar 

 Nye/felles avtalar, regelverk, forskrifter, handlingsplanar, samkøyrde system 

m.m. innan prioriterte område 

 Oversikt over resterande arbeid med felles prosessar, rutinar, avtalar, 

regelverk m.m. utover prosjektperioden 
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2.2.1 Mandat for arbeidsgruppene 

Arbeidet i delprosjektet er todelt: 

  

1. I arbeidet med prosesskartlegging og –utvikling har arbeidsgruppene følgjande 

mandat: 

Arbeidsgruppene skal kartlegge dagens praksis og utarbeide forslag til felles 

administrative kjerneprosessar for HVL, samt identifisere digitaliseringsgevinstar i 

desse. Prosessane skal så langt mogeleg vere felles og følge standardisert arbeidsflyt for 

å sikre effektivitet, mogelegheiter for digitale løysingar, likebehandling og tydelegheit i 

roller og ansvar. 

2. I arbeidet med utvikling av felles regelverk, forslag til avtalar, samkøyring av 

system o.a. som ikkje fell inn under prosessarbeidet, vil KA-gruppene utforme 

eigne mandat for dei ulike gruppene.1 

 

2.3 Suksesskriterier 

 Felles gode og effektive kjerneprosessar for den administrative verksemda 

 Felles retningslinjer, forskrifter, avtalar, samkøyrde system o.a. innan 

prioriterte område 

 At medarbeidarar som deltek i prosjektarbeidet blir kjende med kvarandre og 

får auka forståing for kvarandre sine arbeidsområde på tvers av einingar og 

studiestadar 

 At medarbeidarar som deltek i prosjektet utviklar eit godt samarbeid for å 

kunne bidra i tråd med prosjektet sine målsettingar og verdiar 

                                                             

1 Nokre av gruppene er i gang som vidareføring av arbeid i Sikker drift, og har allereie fått sitt 
mandat. Andre grupper må etablerast i tilknyting til prosjektarbeidet og må få mandat frå KA-
gruppene. 
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2.4 Avgrensing og grenseflater 

Arbeidet i P3.2 tek til ultimo april 2017, og skal vere ferdigstilt innan 31.12.17.  

Arbeidet skal byggje på leveransane frå P3.1 (Identifisering av og frå tidlegare 

prosjektarbeid i tilknyting til fusjonsprosessen. 

Prosjektet må jobbe tett med P4.2 Digital samhandling – felles prosessar og kompetanse. 

Fleire av dei administrative systema vil kunne leggje føringar for prosessdesign, noko 

som vil ha konsekvensar for digitalisering av prosessar.   

 

3. Prosjektorganisering og ansvarsfordeling 

3.1 Prosjektorganisasjon og bemanning 

 

 

 

Rektor

Programleiar OU-
programmet

Prosjektleiar

P3.1

Identifisering av 
administrative 

funksjonar

P3.2 

Felles praksis

AU-SD

KA-Grupper

Arbeidsgrupper

Prosesstøtte Referansepersonar

P3.3 

Administrativ 
organisasjonsstruktur

P3.4 
Delegasjonsreglement

Prosjektstøtte 

OU-teamet
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Delprosjektet legg opp til brei involvering av medarbeidarane, og byggjer på strukturen i 

Sikker Drift. På bakgrunn av leveransane frå P3.1 Identifisering av administrative 

funksjonar vert det etablert arbeidsgrupper innanfor dei ulike administrative 

funksjonsområda. I samansetting av arbeidsgrupper er det særs viktig å sikre rett 

kompetanse slik at ein får belyst prosessane frå alle relevante perspektiv. 

 

3.2 Avgjerdsmynde, roller og ansvarsfordeling i delprosjektet 

Ansvar og avgjerdsmynde i delprosjektet vil avhendast til nye linjeleiarar når desse trer i 

funksjon. Oppgåver i delprosjektet avhendast til linja i samråd med linjeleiar. I ein 

overgangsfase kan delprosjektet støtte linjeleiar.  

I den midlertidige organiseringa fram til nye linjeleiarar er på plass vil det vere KA-

gruppene (Koordinerande Arbeidsgrupper frå Sikker Drift) som har mynde til å 

godkjenne prosessar, retningslinjer o.a. som vert utarbeidde i arbeidsgruppene. Ved 

eventuell usemje i KA-gruppene er det AU-SD (Arbeidsutvalet for Sikker Drift) og/eller 

rektor som tar avgjerder. For å sikre framgang i prosjektarbeidet, skal slik usemje 

skildrast i avgjerdsnotat og leggjast fram for AU-SD snarast. Avgjerder som har 

strategiske eller større økonomiske konsekvensar for HVL skal leggjast fram for rektor. 

Følgjande ansvar og hovudoppgåver gjeld for dei sentrale aktørane i 

prosjektorganisasjonen: 

 

http://fusjonsinfo.no/programorganisasjon/prosjekt-administrative-tenester/sikker-drift/
https://www.hvl.no/om/organisering/organisasjonsutviklingsprogrammet/administrativ-organisering/#p3-1
https://www.hvl.no/om/organisering/organisasjonsutviklingsprogrammet/administrativ-organisering/#p3-1
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Rolle Ansvar 

Prosjektleiar 
 Utarbeide plan for prosjektarbeidet 

 Leie arbeidet i prosjektet i samsvar med prosjektet sine 

målsettingar, verdiar og oppgåver som definert i 

prosjektplanar og mandatet til OU-programmet 

 Støtte KA-gruppene i deira arbeid innanfor OU-

programmet 

 Samordne informasjon og koordinere arbeidet på tvers av 

delprosjekt i P3, samt sørgje for naudsynt informasjon og 

koordinering på tvers av prosjekt i OU-programmet 

 Bidra til god informasjons- og kommunikasjonsflyt 

mellom prosjektet og organisasjonen 

 Foreta løpande risikovurdering med tanke på prosjektet 

sine målsettingar, framdrift og leveransar 

 Rapportere til programleiar ved avvik 

Prosjektstøtte  

OU-teamet 
 Bidra til god koordinering mellom Sikker Drift/den 

mellombelse driftslinja og OU-programmet 

 Bidra i gjennomføring av gode prosessar i delprosjektet 

Prosessfasilitator 
 Utarbeide opplæringsmateriell og gjennomføre opplæring 

i grunnleggjande prosesskartleggingsmetodikk, 

prosessforståelse og prosessdesign 

 Gi dokumentatører i arbeidsgruppene innføring i bruk av 

Microsoft Visio 

 Fasilitere prosesskartlegging og prosessdesign i 

arbeidsgruppene og bidra til prosesskvalitet 

 Bistå i anskaffelse av prosessverktøy 

AU-SD 
 Vere avgjerdsorgan for spørsmål rundt avtalar, regelverk 

o.a. som forpliktar HVL ut over 2017 og som vert løfta frå 

KA-gruppene. 

 Løfte avgjerder til rektor ved usemje og ved avgjerder 

som har strategiske og/eller større økonomiske 

konsekvensar for HVL 

KA-Grupper 
 Identifisere og prioritere avtalar, retningslinjer, forskrifter, 

regelverk m.m. som må vere felles for HVL frå 01.01.182 

 Utarbeide mandat for arbeidsgruppene for utarbeiding av 

regelverk, avtalar o.a. som gjeld for HVL ut over 2017, 

følgje opp dette arbeidet innan eige funksjonsområde og 

dokumentere leveransar 

 Godkjenne arbeidsprosessar som vert utarbeidde i 

arbeidsgruppene 

 Bidra i løpande risikovurdering saman med prosjektleiar 

med tanke på framdrift og leveransekvalitet 
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Arbeidsgruppeleiarar 

 

 Leie arbeidsgruppa og sørgje for framdrift i arbeidet 

 Vere sentral i val/prioritering av kjerneprosessar i 

prosessarbeidet saman med prosessfasilitatorane fra OU-

teamet  

 Identifisere roller som skal konsulterast (referanser) i 

arbeidet og sørgje for at slik konsultering vert 

gjennomført undervegs i arbeidet 

 Sørgje for fagleg kvalitet i arbeidet  

 Sørgje for at arbeidsgruppene har naudsynt 

underlagsmateriale, nøkkeltal o.l.  

 Vere ansvarleg for at prosessane blir dokumenterte i MS 

Visio og Word  

 Om naudsynt: å gjennomføre eventuelle ekstra møter, 

informasjonsinnhenting o.l.  utover prosjektsamlingar, for 

å sikre ferdigstilling av prosjektarbeidet innan frista 

Arbeidsgrupper  Å delta i arbeidet i samsvar med OU-programmet sine 

verdiar og målsettingar for prosjektarbeidet 

 

Referansepersonar 

 

 Bidra med viktige og relevante brukarperspektiv til 

arbeidsgruppene 

  

 

4. Prosjektgjennomføring 

4.1 Verdiar for prosjektarbeidet 

Prosjektarbeidet skal gjennomførast med følgjande verdiar som rettesnor: 

 Deling 

 Openheit og innsyn 

 Undersøkjande og kunnskapsbasert 

 Lærande og utfordrande 

 Ressurseffektiv  

                                                             

2 Om ikkje dette blei meldt inn som del av KA-gruppa sin leveranse i P3.1 
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4.2 Overordna milepelsplan 

 

P3.2 Dokumentasjon av administrative 

kjerneprosessar  

Ferdig dato  Godkjennast av  

1. Prosjektplan er godkjent  Etter gjennomgang med 

KA-grupper  

OU-programleiar  

2. Informasjon om/opplæring i 

prosessmetodikk startar   

Innan 28.04.17  OU-programleiar  

4. Felles administrative kjerneprosessar 

er dokumenterte, godkjende og klare for å bli lagde i 

prosessverktøy 

31.11.17  Organisasjonsdirektør 

4. Felles regelverk, avtalar, forskrifter m.m. er 

ferdig utarbeidd (prioriterte område) 

31.12.17 Rektor 

5. Samla sluttleveranse er ferdigstilt  31.12.17  Rektor  

 

4.3 Møteplan 

4.3.1 Faste møtepunkt 

 KA-grupper, AU-SD og prosjektleiar. Formål: løfte problemstillingar, sørgje for 

koordinering på tvers av funksjonsområde, risikovurdering. 

 KA-grupper og prosjektleiar ved behov. Formål: statusorientering, oppfølging av 

arbeid, risikovurdering. 

 AU-SD og prosjektleiar i relevante saker. Formål: statusorientering, koordinering, 

avgjerder. 

 Møtepunkt mellom arbeidsgruppeleiarane og KA-gruppene. Formål: oppfølging 

av arbeid, sikre framdrift. 

 Status-/evalueringsmøte mellom prosjektleiar og prosesstøttefunksjonane. 

Formål: oppfølging av arbeids med prosesskartlegging og –utvikling, sikre 

framdrift, risikovurdering.  

 

4.3.2 Rammer for arbeidet i arbeidsgruppene 

Informasjon om/opplæring i prosesskartleggingsmetodikk og prosessdesign startar i veke 

17. 

 

Vekene 19-25 skal alle arbeidsgrupper (prosessarbeid) ha gjennomført første samling.  

 

Vidare arbeid og ferdigstilling gjennomførast i vekene 35-48.  
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For arbeidet med prosesskartlegging og –utvikling reknar ein med tre samlingar à to 

dagar pr. gruppe. For denne type arbeid vil det vere mest effektivt om gruppene møtast 

fysisk, og det vil vere tenleg at fleire grupper møtast samstundes – både med tanke på å 

samle grupper med overlappande prosessar, og for å nytte prosesstøtte-ressursane på best 

mogeleg måte. Det må påreiknast noko arbeid utanom samlingane (til dømes 

konsultering, reinskriving, innhenting av nøkkeltal etc.), og arbeidsgruppeleiar vil vere 

ansvarleg for gjennomføring av dette. 
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5. Risikovurdering 

Prosjektleiar vil saman med KA-grupper og prosesstøtte-funksjonane foreta løpande 

risikovurdering ved å identifisere forhold som kan true prosjektet sine målsettingar, 

framdrift og leveransar. 
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Risiko Sann-
synlegheit 

Konse-
kvens 

Klassi-
fisering 

Tiltak Ansvarleg 

For lite ressursar 

til prosesstøtte kan 

gå utover 

framdrift og 

prosesskvalitet. 

Høg Middels Kritisk Gjere arbeidet 

forutsigbart ved 

å avtale 

møteplan 

mellom 

arbeidsgrupper 

og prosesstøtte-

ressursar. 

 

Løpande 

vurdere 

behovet for 

fleire 

prosesstøtte-

ressursar. 

Arbeidsgruppe-

leiar (prosess-

kartlegging og –

utvikling) 

 

 

 

 

Prosjektleiar 

Konflikt mellom 

dagleg drift og 

prosjektarbeid kan 

gå utover 

framdrift og gi 

høg 

arbeidsbelasting 

for 

prosjektdeltakarar. 

Middels Høg Kritisk Planleggje 

prosjektarbeid 

med tanke på 

driftskritiske 

perioder. 

 

 

 

 

 

 

Løpande 

risikovurdering

. 

KA-grupper (for 

arbeid med 

regelverk, 

retningslinjer etc) 

Arbeidsgruppe-

leiar (for arbeide 

med prosess-

kartlegging og –

utvikling) 

 

 

 

 

Prosjektleiar 

Uklår rolle- og 

ansvarsforståing 

kan gå utover 

framdrift i 

prosjektarbeidet. 

Middels Høg Kritisk 

 

Gjennomgang 

av roller og 

ansvar i 

delprosjektet i 

alle 

prosjektgrupper  

Prosjektleiar 

/prosjektstøtte-

ressursar. 
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Manglande 

koordinering mot 

P4.2 kan føre til 

manglande 

digitaliserings-

grunnlag i 

prosessane. 

Middels Høg Kritisk 

 

Jamlege møter 

på tvers av 

delprosjekta. 

 

Identifisere 

særleg 

relevante 

område for 

digitalisering. 

Prosjektleiar og 

delprosjektleiar 

P4.2. 

 

Arbeidsgrupper. 

Interesse-

motsetnader og 

konflikter kan gå 

utover 

leveransekvalitet 

og framdrift i 

prosjektarbeidet. 

Middels Middels Alvorleg Saka skal 

løftast til neste 

nivå snarast 

mogeleg. Om 

saka skal løftast 

over KA-

gruppenivå skal 

saka skildrast i 

avgjerdsnotat. 

 

Arbeidsleiar på 

det nivået kor 

usemja oppstår. 

Ulik kultur kan 

føre til ulike 

forventingar og 

misforståingar, 

med følgjer for 

framdrift og 

leveransekvalitet. 

Middels Middels Alvorleg Forventings-

avklaring i 

prosjekt-

grupper. 

 

Implementering  

av verdiar for 

OU-

programmet. 

 

 

Prosjektleiar/ 

Prosesstøtte-

ressursar. 
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Stor kompleksitet 

i prosjektet gir 

utfordringar med å 

halde oversikt, 

noko som kan få 

konsekvensar for 

leveransekvalitet 

og framdrift. 

Høg Høg Kritisk Leveransar 

innan utvikling 

av 

retningslinjer, 

forskrifter o.l. 

følgjast tett av 

KA-gruppene, 

og 

dokumenterast 

i 

prosjektstyrings

verktøy i Box, 

(Sikker Drift). 

 

Prosess-

dokumentasjon 

i Visio og 

Word leggjast i 

prosjektstyrings

verktøy i Box. 

KA-grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppe-

leder 

 

 

6. Budsjett 

Det vil bli utarbeidd budsjettestimat når ein har fått eit totalt oversyn over alle 

prosjektdeltakarar.  

Delprosjekt P3.2 vil vere det mest ressurskrevjande delprosjektet i P3. Karakteren på 

hovuddelen av prosjektarbeidet (prosesskartlegging og –utvikling) krev fysiske møter 

mellom deltakarane i arbeidsgruppene. Det vil innebere reiseverksemd og behov for 

overnatting for eit stor tal medarbeidarar i prosjektperioden.  
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Vedlegg: Oversikt over prosjektdeltakarar 

 

Prosjektleiar Maria Stene-Jonassen 

Prosjektstøtte OU-teamet Paul Glenn 

Prosessfasilitatorer 
 
Nina Mønstre 
Ola Alsterholm 

AU-SD (Arbeidsutvalet 
for Sikker Drift) 

 
Gro Anita Fonnes Flaten 
Terje Bjelle 
Tage Båtsvik 

KA-grupper KA-Økonomi: Kirsten Bakken, Jan Ove Henriksen, Karianne Bergheim 

KA-Personal: Wenche Fjørtoft, Ida Heggholmen, Egil Almås 

KA-Studieadministrasjon: Terje Bjelle, Kristin Ravnanger, Espen Fosse 

KA-FoUI: Hallstein Madsen, Eirin F. Pettersen, Erik Kyrkjebø 

KA-Bygninger og studiestedsdrift: Endre Laastad, Hans Erik Lundberg, John Ove Berge 

KA-IT: Idar Magne Flemmen, Ingvild M. Berthelsen, Knut Erling Øien 

KA-Dokumentasjon og informasjon – Arkiv: Astrid A. Optun, Henriette Olsen, Britt Totland 

KA-Bibliotek: Astrid Sandnes, Trude Færevaag, Marianne Tvedt 

Arbeidsgrupper Det er eit stort tal arbeidsgrupper under etablering. Oversyn over arbeidsgruppene, 
deltakarar i arbeidsgruppene og kjerneprosessane dei skal kartleggje og utvikle blir lagt ut på 
nettsidene etterkvart som dei er klare. 

 


