
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til Arealforvaltning, drift og prosjekt 

61. Har du innspel til målbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og 
prosjekt (kap 1.)? 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Me er samd i at systemeansvar for TimeEdit skal ligge under arealforvaltning. Men me er svært kritisk 
til at dei som legg timeplanane skal ligge under drift. Det bør gjerast av dei som arbeider med 
studieadministrasjon, primært i fakulteta. Dette arbeidet er svært nært knytt opp til den faglege 
aktiviteten på det enkelte fakultet/institutt. Ein skal ha mykje detaljkunnskap om fagområdet og 
ivareta mange ulike forhold, for å kunne legge gode timeplanar for studentar og tilsette. Under 
prossesskartleggina var timeplangruppa delt i denne saka. Bergen ynskte at den skulle ligge under 
drift, medang Stord/Haugesund og Sogndal/Førde ynskte at studieadministrasjonen var den mest 
tenlege organiseringa. 

Enheter for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP (Arealforvaltning, drift og prosjekt):  

Vil understreke viktigheten av fleksibilitet og korte beslutningsveger.  

Viktig med nærhet til de enkelte campus, da det meste av vår arbeidsdag er relatert til direkte 
service. 

Studenttinget 
Målene er greie, men vi savner en presisering av hvem "brukere" er. Skulle gjerne sett at studentene 
ble nevnt. Et eksempel er under funksjonsområdet IT sitt målbilde der dere skriver "IT skal støtte opp 
under studentenes læring". En kan også godt skrive "læringsmiljø" der en benytter "arbeidsmiljø". 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Målbildet mangler konkrete oppgaver. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Tydelige roller og klare ansvarsområde er klare suksessfaktorer i enhver organisering. Hvilke rolle er 

det lagt vekt på at drift skal ha, opp mot fagavdelingene, hvordan kan drift ivareta et helhetlig drifts- 

og vedlikeholdsbehov i fagavdelingene?  

I dagens organisering bidrar driften inn i enkelt oppgaver, men bidrar i liten grad til et helhetlig 

driftsansvar for areal og brukerutstyr i fagavdelingene 

Oppfølging: 

Målsettingen i den forelagte funksjonsplanen er å: «levere profesjonaliserte og sammenhengende 

tjenester til brukerne, med effektive og digitale verktøy for god kommunikasjon og service» 



Gjennom oppfølgingen i punket under, er en mer «profesjonalisert organisering» beskrevet, roller og 

oppgaver vil bli spesifisert ut fra den endelige organisering av vårt tjeneste område. 

  

62. Har du innspel til utfordringsbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, 
drift og prosjekt (kap. 2)? 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Godt beskrevet. Bør tydeliggjøre hvordan vi skal ivareta vårt samfunnsansvar innenfor areal/bygg - 
hvem skal ha tilgang til byggene, hvordan bruker vi dette for profilering og relasjonsbygging. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
På dei mindre studiestadane vil det vera naturleg å samle mindre oppgåver som varemottak og 
kontroll i lag med Servicetorget. Her er det alltid bemanning gjennom heile arbeidsdagen. 
Telefonsentral: Det tekniske ansvaret bør ligge på areal, den daglege betjeninga, bør sortere under 
studieadministrasjon. Antal telefonhenvendelsar går ned. Dei fleste blir flinkare til å søke informasjon 
på nettet. Studentar som ringjer sentralbordet, ringjer ofte om enkle faglege/tekniske spørsmål. 
Dette blir i dag løyst på sentralbordet (Sogndal), dei får svar hjå den fyrste dei møter og treng ikkje å 
setjast vidare til 2.linja. Dette er effektiv bruk av ressursar. Tida då eit sentralbord var ein stad ein 
sette over telefonar til nestemann, er over. I dag sit det folk med fagleg kompetanse her. Dette 
startar allereie ved tilsetjing av folk i fyrstelinja. Dei fleste som sit der har minimum utdanning på 
bachelornivå. 

Effektiv ressursbruk tilseier at det bør vera ei førstelinjeteneste. Det er studentane som er 
hovudmålgruppa i høgskulen, og difor bør førstelinjetenesta knytast til utdanningsadministrasjon. 
Det betyr at oppgåver som krev ei førstelinjeteneste bør flyttast over til utdanningsadministrasjonen. 

Eg meiner at systemansvar for Time Edit bør liggje i denne eininga, men at driftsansvar for 
timeplanlegging bør liggje i førstelinja. Ressursen bør ikkje flyttast til drift. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP:  

Ønsker klare retningslinjer/forventningsavklaring for drift av de enkelte campus, f.eks. grad av utleie 
til eksterne, sikkerhetsnivå, kapasitet for kveldsarrangementer, etc.  

Det er viktig med korte veier til avgjørelser.  

Det er stadig behov for kompetanseheving for ansatte på drift grunnet nytt lovverk og nye tekniske 
systemer. 

Studenttinget 
Studenttinget er spesielt opptatt av digitale verktøy for å kunne melde inn behov, og at desse er åpne 
for studentene også. Aller helst bør en ha et felles innmeldingssystem for alle avdelinger på HVL, slik 
som "Si fra". Det kan for eksempel være utfordrende for en student å skille mellom areal/drift og IT.  
Dette kan tas med i utfordringsbildet. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Må være tydelig forankret i alle deler av organisasjonen. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 



I del 1, punkt 2 er det listet opp utfordringer som ikke gjenspeiles videre i dokumentet i forhold til 
økte ressurser. Vi er oppmerksom på at fordelinger av ressurser i dette dokumentet er satt ut i fra 
dagens bemanningssituasjon. I videre arbeid bør det legges vekt på en økning av antall ressurser 
knyttet til «utfordringsbildet» av eksisterende og nye digitale verktøy.  

 

I punkt 5.2 vises det til ansvar og oppgaver i drift 

1. Mottak av oppdrag/bestillinger, feil og avvik i elektroniske innmeldingsverktøy 
2. Dokumentering av driften i et FDV-system 

Hvordan skal dette organiseres, vedlikeholdes og utvikles videre?  

Viser til del 1, punkt 2 i utfordringsbildet der det nevnes økende behov for digitale verktøy, brukere 
opplever for lang responstid, lite brukervennlig digitale systemer og ikke minst mangel på ressurser 
til utvikling av eksisterende og nye digitale systemer. 

Det er behov for å samordne og standardisere administrative tjenester på tvers av studiesteder.  Alle 
studiesteder skal fungere sammen i en organisasjon; dette krever at funksjonsområder utvikles på 
tvers av geografiske skillelinjer, og at prosesseierskap og ledelse er forankret i funksjonsområdet. 

Under tredje kulepunkt blir uavklarte roller og ansvar tatt opp. Under dette punktet er bl.a 
manglende fleksibilitet til å omdisponere resurser tatt opp. Jeg vil i denne sammenhengen 
understreket dette behovet ytterligere. I dagens driftsmodell er funksjoner og definerte oppgaver 
knyttet sammen, det gjør oss lite fleksibel p.g.a. at den enkelte medarbeider fokuserer utelukkende 
på egne oppgaver, uten å vurdere et helhetsbilde av det totale vedlikeholdsbehovet. 

Driftspersonalet finner ikke prosjektprosessen som inkluderende etter å ha lest Funksjons- og 
bemanningsplan for Areal, drift og prosjekt – del 1: Funksjonsplan. 

Driftsavdelingen har fått tilført følgende arbeidsoppgaver: 

1. Operere telefonsentral (felles for HVL) 
2. Posthåndtering. Frankering av utgående brev og pakker. Sortering av intern post. I OU 2014 

lå dette til arkiv. 
3. Ansvarlig for infotavler 
4. Administrering av bokskap, samt salg av hengelåser til bokskap (Bergen) 
5. Arrangementsstøtte 

Sakene over 1-5 er det kun sak 5 som er tatt med i prosessen, på den ble det laget en 
prosessbeskrivelse. De andre sakene foreligger det ikke noe på. 

Det er foreslått å overføre en stilling fra servicetorget til drift. Er det denne stillingen som skal fylle 
arbeidsoppgavene 1-5 over?  

Det er ingen i driftsavdelingen som fyller utdanningskravet til disse oppgavene ettersom det er krav 
til bachelor for å jobbe i servicetorget og arealforvaltningen. Her er det tydeligvis noe som ikke 
stemmer. 

Driftspersonalet som jobber på drift i dag mener at sakene 1-5 over forblir der de er i dag 
servicetorget/utdanningen, arealforvaltningen.  

Det kan ikke være slik at oppgaver ingen vil ha skal bli flyttet til drift. 

Hvis den foreslåtte Funksjon- bemanningsplan for ADB/ADP blir vedtatt blir det et OU som ikke er 
forankret ned i organisasjonen/drift.  



Dette gir ikke noe godt grunnlag for å nå målene som er beskrevet. Spørsmålet blir om det vil bli 
mulig å gjennomføre når slike oppgaver blir overført til teknisk personell. 

Oppfølging: 

I det følgende arbeidet med bemanningsplan og oppgaver, vil tjenesteleveransen fra dette 
funksjonsområde bli mer spesifisert. Ut fra dette arbeidet vil det reelle bemanningsbehovet bli satt. 

Det vil bli anbefalt at det nedsettes en egen arbeidsgruppe som vurderer og anbefaler et digitalt 
verktøy for å registrere feil og avvik, samt å ivareta det planlagte og forutsigbare vedlikeholdet i HVL 
sin areal. Bemanningsbehovet for å ajour føre, og vedlikeholde et slik digitalt verktøy, vil bli en 
naturlig del av dette arbeidet. 

Rolleavklaringer er, i tillegg til digitalisering, en side som må få en grundig gjennomgang. For 
driftsseksjonen er det i dag satt fokus på spesifikke oppgaver knyttet til den enkelte medarbeider. 
Slik det oppfattes i dag, «låser» dette for fleksibel og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videre 
har Drift/vaktmester rollen endret seg, fra aktiv oppgaveløsning til letter prosjektledelse. Det vil si at 
den enkelte medarbeider i drift, i stor grad, løser oppgaver ved å koordinere en aktivitet mellom 
leverandører og bestiller. Videre er dokumentasjon, servicerapporter og tilbakemeldinger en 
vesentlig del av oppgaven. 

Det må her presiseres, at det alltid vil være oppgaver som løses med manuelt arbeid fra egen drift 
(enkle reparasjon oppgaver, eksamensrigging, renovasjon etc.) og at fremtidig organisering av 
driftsenheten må også ivareta disse oppgavene. 

Innenfor den totale oppgavemengden som skal løses innenfor denne seksjonen, ligger det oppgaver 
som kan virke «feilplasserte» i forhold til tradisjonell forståelse av hva som er primæroppgavene til 
den enkelte enhet. 

Drift og areal vil i denne sammenhengen fungere som en støttefunksjon til skolens 
primærvirksomhet som er undervisning, formidling og forskning. 

Det forventes en effektiv og forutsigbar oppgavehåndtering og kort responstid. Vår enhet må 
organisere og fordele ressursbruken på en måte som møter disse utfordringene på en god måte.  

Det betyr kanskje at vi må spesialisere tjenesten våre på en bedre enn det vi klarer i dag. Eksempler 
på dette kan være: 

 Timeplanlegging og rom booking må håndteres får et spesifikt fokus med egne resurser 

 Øvrige arealrelaterte oppgaver som parkering, kontorflyttinger, omdisponering av areal etc. 
håndteres som mindre prosjekter, i en omdefinert driftsavdeling. 

 Bestilling, innkjøp, rekvisita, skilting, post og varemottak organsiners som egen enhet i drift 

 Renhold, brann/sikkerhet vil kunne flyttes opp som stab og støttefunksjoner, eller inngå i 
drifts som spesifikke prosjekt oppgaver  

Det kan være naturlig å se på en organisering der alle enheten, også enheter som er lokalisert i 
nærregioner utenom Bergen, inngår i et «Kontakt-/ressurssenter» organisert som en «facility 
tjeneste» med et kontakt punkt inn. Ved en slik organisering vil alle henvendelser (telefon, eposter, 
avviks- og behovsmeldinger etc.) bli håndtert og fordelt i et punkt. 

 

63. Vil organiseringa (kap.3) av Arealforvaltning, drift og prosjekt bidra til å møte 
målsettingane om å levera gode tenester til brukarane, samstundes som det 
ivaretek eit godt arbeidsmiljø med tydeleg rolle- og ansvarsdeling? 



Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Førstelinja bør ikke bli plassert saman med eksamen, både pga eininga sin totale storleik og fordi 
hovedarbeidsoppgåvene i førstelinja meir naturleg høyrer saman med drift og timeplan. Førstelinja 
blir føreslått flytta til arealforvaltning/drift på same måte som timeplan og arealplanlegging. 
Grunngjevinga er ut frå dei ansvarsområder og oppgåver som er skildra for arealforvaltning og drift 
og som har stor grad av overlapping med førstelinjetenesta. Dette er til dømes post, mottak av 
pakkar, «telefonsentral», utdeling av studentkort/adgangskort, parkeringsbevis, rombooking, 
kopimaskiner mm.  

Det er viktig at fagområder ikkje blir splitta for å hindra dobbelt arbeid. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Organiseringen er lite oversiktelig. Vi mener at denne strukturen legger opp til ulik praksis. Det må 
være tydelige faglige ledere med personalansvar for hvert område. 

NTL (Tone Skjerdal) 
NTL støttar framlegget til struktur i organiseringa. Figur 1 tener som eit godt døme på eit 
organisasjonskart som kombinerer omsyn til både område/stad/geografi og dessutan matrise-
/teamorganisering gjennom fagleg samarbeid på ulike område. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Ja. For funksjonsområda Arealforvalting, drift og prosjekt, og dessutan Biblioteket, er den geografiske 
og fysiske staden lagt mykje vekt på. Dette vil motverke ei uynskt sentralisering av administrative 
tenester. Figur 1 i funksjonsplanen for Arealforvaltning, drift og prosjekt tener som eit godt døme på 
eit organisasjonskart som kombinerer omsyn til både område/stad/geografi og dessutan matrise-
/teamorganisering gjennom fagleg samarbeid på ulike område. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Vi er bekymret over forslag om å fordele ansvar og ledelse for funksjonsområdet areal- og 
timeplanlegging til tre områdeledere som hver representerer sin nærregion. Med 
nærregionprinsippet er risikoen stor for at eksisterende administrative praksiser vedlikeholdes i 
nærregionene, samt at fakultet og utdanninger må forhandle med tre regjerende områdeledere når 
aktiviteter skal gå på tvers. Forslaget til arbeidsgruppen inneholder ingen punkter om hvordan 
funksjonsområder kan utvikles på tvers av ‘gamle nærregioner’. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det brukerne trenger er tydelig og godt tilgjengelig informasjon om hvem vi kan kontakt for hva. Søk 
på tilsette etter funksjon og sted vil hjelpe. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP:  

Drift og areal har i meget stor grad direkte service på de enkelte campus. Det er viktig at praktiske 
avgjørelser kan tas på et så lokalt nivå som mulig. Vi støtter punktet, og føler dette beskriver de 
behov vi har. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Hvordan er koblingene til fakultet og institutt? 

Viktig med nærhet til brukerne, lokalt engasjement, kort vei til avgjørelser og sammenheng mellom 
tjenestene, ikke bare i nærregion, men også i institusjonen som helhet. 

Etter møtet 11/12-17 er det mindre klart hvordan dette skal fungere, enn det var når man bare 
hadde lest dokumentet. Vanskelig å se linjer både horisontalt og vertikalt, og ikke minst hvordan 
disse vil påvirke studenter og ansatte på hver enkelt campus. 



Førstelinje og eksamen hører ikke naturlig sammen, og førstelinjetjenesten passer sannsynligvis 
bedre under drift og timeplan – både knyttet til størrelse og relatert til arbeidsoppgavene som 
omfatter mye av det samme som er beskrevet for arealforvaltning og drift; post, mottak av pakker, 
«telefonsentral», utdeling av studentkort/adgangskort, parkeringsbevis, rombooking, kopimaskiner, 
etc.  

Det er viktig at fagområder ikke bli delt, slik at vi unngår unødig oppbygging av organisasjonen og 
dobbelt arbeid. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Avdelingsadministrasjonen ved AHS mener at valgte modell (nærregionsprinsippet) for organisering 
av areal drift og prosjekt ikke svarer til mål og utfordringsbilde for enheten og HVL.  

For å sikre lik praksis og service til ansatte må det være en helhetlig ledelse av funksjonsområdene. 
Areal og timeplantjenesten må utvikles på tvers av geografi ut fra faglige kriterier. Også denne 
enheten har behov for tydelig forankring av prosesser og en lik ledelsesstruktur som de andre 
fellesadministrative enhetene ved HVL. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Modellen med tre områdeledere vil blokkere for videre utvikling av funksjonsområder på tvers.  
Dersom modellen med nærregionprinsippet vedtas er risikoen stor for at eksisterende administrative 
praksiser vedlikeholdes i nærregionene, samt at fakultet og utdanninger må forhandle med tre 
regjerende områdeledere når aktiviteter skal gå på tvers. Forslaget til arbeidsgruppen inneholder her 
ingen punkter om hvordan funksjonsområder kan utvikles på tvers av ‘gamle nærregioner’.  Tvert 
imot risikerer man med forslaget at gamle nærregionstrukturer og administrative praksiser 
videreføres, og for brukerne blir kvaliteten og tjenesteleveransen ulik. I tillegg representere 
områdelederne et ekstra byråkratisk ledd, som både vil forsinke og skape uklarheter mht. 
tjenesteleveranser.  For eksempel, I tilfeller hvor utdanningene skal ha undervisning på tvers kan 
ordningen med tre områdeledere bli problematisk; særlig dersom fagmiljøenes interesser kolliderer 
med særinteresser i gjeldende nærregion.  Med tre ulike administrative praksiser kan denne 
interessekonflikten ikke løses i funksjonsområdet. Med andre ord vil ordningen med tre 
områdeledere på nivå tre utydelig gjøre roller og prosesseierskap, samt at ledelsesmodellen 
blokkerer for videre funksjonsbygging på tvers. 

Jeg ser at det er lagt vekt på samhandling på tevers av nærregionene, og at det i denne 
sammenhengen fokuseres på god kommunikasjon. Jeg savner en tydeligere beskrivelse av 
samhandlingen mellom de øvrige administrative enhetene og den faglige organiseringen. 

Videre burde det være noen ord om samhandlingen mellom gårdeiere og HVL på det operative plan. 
Det er avgjørende for en god samhandling at rollefordelingen mellom Drift gårdeier og Drift HVL er 
god. 

Oppfølging: 

Arbeidsgruppen har valgt denne modellen utfra de forskjellene som ligger i eiendommer, eierstruktur 
og øvrig infrastruktur lokalt etc. Denne seksjonen skal ha et aktivt forhold til gårdeiere, lokale 
leverandører, kommunale instanser etc. En lederstruktur på nivå 3.med god kjennskap som til lokale 
forhold, og som gjennom dette kan ivaretar HVL sine lokale interesser på en bedre måte en sentralt 
plassert ledelse. Den lokale ledelsen på nivå 3 vil utgjøre Direktør, på Nivå 2, sin ledergruppe med 
ansvar for strategi og økonomi. 

Faglig ledelse på nivå 4 vil ha et helhetlig oppfølgingsansvar på tvers i organisasjonen, med resurser 
knyttet til den enkelte nærregion. 



 

64. Har du andre innspel til forslag til organisering av funksjonsområdet 
Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap.3)? 

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken) 
OU – IT/digitalisering – Senter for nye medier – drift – utdanning :  

I funksjonsplanene er det områder som er overlappende/tett kopling med hovedoverskrift ‘effektiv 
drift’/’kvalitetsutvikling’ og som fordrer organisasjonsutvikling. Det bør være en funksjon som har et 
koordinerende ansvar for å få en best mulig og målrettet ressursbruk i ei matriseorganisering. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Vi reagerer på at fyrstelinjetenester som «funksjoner over disk», administrasjon av parkeringsplassar, 
utlån av el-syklar og el-bilar, post, pakkar, varer, registrering av gjester m.m. (jf. høyring 
funksjonsplan for Utdanningsadministrasjonen), skal leggjast under Prorektor for utdanning (Seksjon 
for studieadministrasjon). Dette er ikkje utdanningsadministrative oppgåver. Timeplanarbeidet som 
derimot har ei stor grenseflate mot utdanningsadministrasjonen, er plassert under Direktør for 
økonomi og arealforvaltning. Vi meiner at den føreslegne løysninga er svært ulogisk og 
drøfting/argumentasjon for denne løysinga er fråverande i høyring på funksjonsplan for 
Arealforvaltning, drift og prosjekt. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Flere I utdanningsseksjoen I Bergen er spørrende/uenig I at førstelinjen er flyttet fra areal/drift til 
utdanning. Dette har nok sammenheng med at flere av oppgavene som star under førstelinje I 
funksjonsplan for utdanning blir oppfattet som klare driftsoppgaver og ikke utdanningsoppgaver – 
post, kortproduksjon mv. Noen mener også at timeplan burde vært i utdanning og førstelinje i 
areal/drift. 

Avdeling for helsefag (Mildrid Haugland) 
Ny administrativ organisering bør ha fokus på funksjonsbygging på tvers utfra faglige kriterier (i tett 
dialog med brukerne av tjenestene).  De må jobber tett sammen med fagmiljøene, og rapportere det 
meste av arbeidet sitt til fagmiljøer og dekaner.  Det blir feil om de nå også skal rapportere til tre 
områdeledere. Særlig problematisk kan dette bli når fagmiljøenes interesser kolliderer med 
særinteresser i gjeldende nærregion.  Med tre ulike administrative praksiser kan denne 
interessekonflikten ikke løses i funksjonsområdet. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det hvor det er forskjellige program e.l. hvor vi skal melde inn problem så må det stå klart og tydelig 
hvilket program gjør hva. Og det må være søkbart. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP:  

Det vil være meget vanskelig å organisere ut i fra fag for en så "mager" organisasjon som vi har i dag. 
I Haugesund er der totalt 4 personer som dekker alle fag, og det arbeides i stor grad i team, hvor en 
hjelper hverandre i de enkelte oppgaver.  

På Stord er det en - 1- person utenom renhold. Faglig utvikling er viktig, og vi mener at faglige 
utviklingsansvar på de enkelte fagområdene kan gå på rundgang som et tillitsverv . Her kan en lære 
mye med godt samarbeid på tvers av campus. Vi kan dele kunnskap, arrangere kurs , reise på kurs 
sammen og utvikle prosedyrer og driftsmetoder sammen. Det bør også arbeides for at det tas i bruk 



felles prosedyrer og it systemer. Dette vil skape engasjement og inkluderende arbeidsfellesskap, 
samtidig som lokalt engasjement med korte beslutningsveger ivaretas. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
I økene grad vil utdanninger samkjøres på tvers av campusene og dette krever at timeplansystemer 
samkjøres og at ansatte kan melde inn behov en gang til et sted. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Den forelagte funksjonsplan må tilpasses og endres i tråd med det som per i dag står som mal for ny 
administrativ organisering. Her er det verd å merke seg at majoriteten av forslagene til ny 
administrativ organisering fokuserer på funksjonsbygging på tvers av studiesteder, og at 
prosesseierskap og ledelse skal være faglig forankret i funksjonsområdet.  Innsendt forlag fra 
økonomi, som er vår partner på avdelingen økonomi og areal, kan her stå som modell for areal, drift 
og prosjekt. Her legges det opp til en leder for funksjonsområdene på nivå 3 og 4 ledere av hvert sitt 
funksjonsområde på nivå 4. I modellen foreslås det også at personalansvar bør følge 
funksjonsområde, men at det kan løses lokalt der det er hensiktsmessig.  Modellen blir da som følger:  

Nivå 2: Direktør 

Den forelagte funksjonsplan må tilpasses og endres i tråd med det som per i dag står som mal for ny 
administrativ organisering. Her er det verd å merke seg at majoriteten av forslagene til ny 
administrativ organisering fokuserer på funksjonsbygging på tvers av studiesteder, og at 
prosesseierskap og ledelse skal være faglig forankret i funksjonsområdet.  Innsendt forlag fra 
økonomi, som er vår partner på avdelingen økonomi og areal, kan her stå som modell for areal, drift 
og prosjekt. Her legges det opp til en leder for funksjonsområdene på nivå 3 og 4 ledere av hvert sitt 
funksjonsområde på nivå 4. I modellen foreslås det også at personalansvar bør følge 
funksjonsområde, men at det kan løses lokalt der det er hensiktsmessig.  Modellen blir da som følger:  

Nivå 2: Direktør 

Nivå 3 : Leder drift og areal 

Nivå 4: Leder Arealforvaltning, Leder drift Bergen, Leder drift Haugesund/Stord, Leder drift 
Sogndal/Førde 

Som for funksjonsområdet økonomi har modellen en leder på nivå 3 og fire ledere på nivå 4. På nivå 
4 er funksjonsområdet arealforvaltning tversovergripende, for drift er lederansvaret knyttet til 
lokasjon. Sistnevnte er et kompromiss med forslaget fra arbeidsgruppen.   

Når det gjelder prosjekt ser vi det som uheldig at det utvikles en prosjektenhet som ligger på siden av 
funksjonsområdene. Ideelt sett bør prosjektorganisering følge funksjonsområder, motsatt risikerer 
man at prosjektarbeid løsrives fra virke til selve organisasjonen. Alternativt kan man knytte 
prosjektarbeid til en stabsfunksjon på direktørnivå. Jmf. forslag fra økonomiseksjonen. 

Jeg har tidligere nevnt et "Resurs og kompetansesenter" Jeg føler at vi i det foreliggende forslaget 
sprer ansvar, mens Direktør sitter med liten støtte. Et "Resurs og Kompetansesenter" vil kunne samle 
fagkunnskap og kompetanse og fungere som støtte funksjon opp og ned i organisasjonen. 
Driftsstillinger i andre nærregioner kan vær tilknyttet et slikt senter, og få faglig støtte fra et slikt 
senter. 

 

Videre må det opprettes et kontaktpunkt for innmelding av behov. En slik funksjon vil kunne fordele 
og følge opp innmeldte behov på rasjonell effektiv måte, og redusere tid for tilbakemelding og 
utførelse av oppdragene. 



 

Driften bør etter min mening opprette egne kontaktpersoner for den enkelte enhet, administrativ og 
faglig. Denne kontaktpersonen vil være avdelingens faglige resurs inn i driftene, og vil følge opp all 
aktivitet i den aktuelle enheten, uavhengig hvem som utfører oppdraget. 

Oppfølging: 

Det vises her til svar gitt under punkt 62. 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Driftsenhetene må ha en felles leder og det må skisseres hvilke oppgaver som skal løses på 

driftsenhetene og hvilke oppgaver som må være felles. 

  

65. Har du innspel til forslag til leiing av funksjonsområdet Arealforvaltning, drift 
og prosjekt (kap. 4)? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Avdelingen kan ikke se at det er nødvendig med 3 ledere på nivå 3 på drift og arealforvaltning.  

Her må vi bygge områder på tvers.   

Modell med 3 nærregionledere bryter med fakultetsinndelingen  som er i alle regioner og dette vil 
nok gjøre kontakten mot arealforvaltning/drift tyngre. Her holder med 1 leder jfr det andre feltet til 
direktør for økonomi og arealfovaltning, økonomi som kun har en leder på nivå 3. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Uenig I at det skal være regionsledere på drift. Det bør være en arealdirektør som rapporterer til 
direktør for økonomi og arealforvaltning. Så bør det være driftsledere på hvert studiested som 
ivaretar driftsfunksjonene lokalt. 

Enhet for IT og drift (idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP:  

Vi støtter dette, og mener dette ivaretar lokalt engasjement og vil ivareta utfordringsbildet på beste 
måte. Faglig organisering vil føre til at en del ansvar blir perifert fra campus, noe som vil kunne 
oppfattes negativt og kunne være en betydelig tidstyv i det daglige arbeid. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Det foreslås tre områdeledere på nivå 3 og tre fagansvarlige på nivå 4.  

Videre i teksten introduseres betegnelsen gruppeleder og fagansvarlig.   

Er dette to forskjellige stillingskategorier, eller refererer det til roller knyttet til fagansvarlig leder på 
nivå 4? Dersom man tenker seg at tjenestene skal koordineres og kvalitetssikres både av en 
gruppeleder og en fagansvarlig vil dette i verste fall bidra til å pulverisere eierskap til 
arbeidsprosesser og utydeliggjøre ansvarsforhold.  

Vi håper derfor at vi forstår det rett at gruppeleder og fagansvarlig er to ulike roller knyttet til 
lederstillingen fagansvarlig på nivå 4. 

Lederstruktur  



Vi refererer til funksjonsplanen for økonomi punkt 4., der tenkt lederstruktur er skissert opp innen 
flere nivå. Her har de største enhetene delegert personalansvar til nivå fire. Med en slik fordeling vil 
personalansvaret ligge nærmere de ansatte, og således bidra til en «kort vei til avgjørelser» og 
«nærhet til ansatte/personell» som det i punkt 3, del 1 i ADP planen er lagt vekt på.   

Funksjonsplanen belyser ikke hvordan man har tenkt å organiserer driftstjenestene. Man har slått 
sammen deler av tjenestene til Servicetorget og Driftstjenestene til en enhet, uten at dette 
spesifiseres nærmere på nivå fire. 

Driftstjenestene bør organiseres i to enheter der den ene gruppen har ansvar for bygningsdrift og 
den andre for Facility tjenester. 

Siden organisasjonen vokser vil det være fordelaktig å utvikle et eget kontakt-/ ressurssenter rettet 
mot ansatte, eksterne brukere og leverandører. Referer til innspill til fusjonsplattform 17/17 
Administrativ organisering fra Øivind Henne og Gunhild Nordheim 

  

66. Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar for funksjonsområdet 
Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap. 5)? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Delte meiningar om systemansvar for timeplanleggingssystemet TimeEdit kan ligge i 
funksjonsområdet arealforvaltning, drift og prosjekt. Uansett: der som skal utføre sjølve 
timeplanlegginga må sitje nær den faglege aktiviteten (på fakultet og institutt). 

NTL (Tone Skjerdal) 
Effektiv ressursbruk tilseier at det bør vera EI førstelinjeteneste på campus. Det er studentane som er 
hovudmålgruppa i høgskulen, og difor bør førstelinjetenesta knytast til utdanningsadministrasjon. 
Det betyr at oppgåver som krev ei førstelinjeteneste mot brukarane (tilsette, studentar, gjester) bør 
flyttast over til utdanningsadministrasjonen. 

Det vert stilt spørsmål ved kva som ligg i begrepet arrangementstøtte. Det bør vera ei målsetting for 
HVL at ein så langt som mogeleg brukar intern kompetanse og ressursar på 
arrangementsgjennomføring. Dette vil styrka kvaliteten og sikra at ressursbruken er fornuftig. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Vi reagerer sterkt på fylgjande: « Oppgåver og ressursar knytt til timeplanlegging, som tidligare låg 
under Studie i Sogndal/Førde og Stord/Haugesund, er flytta til Arealforvaltning, drift og prosjekt.»  

Det står vidare:   

«Som ein del av prosjektprosessen har det også vore naudsynt å gjere avklaringar med andre 
prosjektgruppe undervegs. Det har blant anna vert gjort ein samstemming med prosjektgruppa for 
Utdanning at aktivitetar knytt til timeplanlegging skal ligg under arealforvaltning, og dermed 
inkluderast i denne funksjonsplanen. Ein har òg blitt einige om at aktivitetar knytt til servicetorget og 
såleis funksjonar over disk, skal ligg under Utdanning. Dette inkluderer administrering av 
parkeringsplassar og utlån av el-syklar og el-bilar. Desse aktivitetane er difor ikkje inkludert i denne 
funksjonsplanen. Desse avklaringane er generelle, og gjelder for alle studiestadene.  

Vi har ikkje høyrt om dette vedtaket tidlegare og reagerer sterkt på denne vurderinga. Det er tydeleg 
at planane her ikkje kommuniserer tilfredstillande med kvarandre, jamvel om dei administrative 
arbeidsoppgåvene eller ansvarsområda dei omhandlar grip inn i kvarandre. Opplegget for Time Edit 
vitnar om at ansvaret for dette ikkje kan vere forstått. Den skissa som ligg føre om TimeEdit og Areal 
bryt fullstendig med velfungerande strukturar og arbeidsmåtar i nærregion Sogn og Fjordane. Ei 



fleksibel timeplanleggingsfunksjon lokalisert fysisk nær det operative nivået (institutta) vil vere 
avgjerande– det er nemleg eit  stort behov for tett dialog mellom fagpersonale og timeplanansvarleg. 
Om dei administrative som jobbar med TimeEdit skal ligge under areal si eining vil dette bryte med 
alle dei andre utdanningsnære oppgåvene og ansvaret dei same tilsette vil ha. Vi forstår rett og slett 
ikkje korleis det er tenkt her. Lokal kunnskap kan ikkje ha blitt tatt med. Dette må ein gjere ei ny 
vurdering av! 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
«Gjennomføre analyse og statistikk på arealbruk Oppgåver og ressursar knytt til timeplanlegging, 

som tidligare låg under Studie i Sogndal/Førde og Stord/Haugesund, er flytta til Arealforvaltning, drift 

og prosjekt. Dei fleste av oppgåvene under Arealforvaltning ligg på studiestadsnivå, spesielt 

koordinering av aktivitetar og fordeling og bruk av areal. Dette er fordi dei krev kjennskap til areala 

og behova til brukarane.» Kjennskap til og kunnskap om behova dei ulike utdanningane har for typer 

rom og undervisning er viktig når ein skal fordele rom i TimeEdit. Då er det adm. tilsette i dei ulike 

fagmiljøa som må gjere denne jobben. Førstelinjetenesten i Sogndal/Førde tar seg av mange av 

oppgåvene som blir skissert under «Drift». Varemottak, telefonsentral, infotavler, bokskap m.m. 

Denne løysinga har sikra effektiv utnytting av ressursane ved studiestadane. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Punkt 5.1 i funksjonsplanen 

Kritisk til at tilsette som skal legge timeplanen skal ligge under drift.  Bør ligge under 
studieadministrasjonen. Dette er eit arbeid som er knytt opp mot den faglege aktiviteten på den 
enkelte institutt/fakultet. Her er det viktig med detaljkunnskapar om fagområdet og ivareta mange 
ulike forhold, for å kunne legge gode timeplanar for studentar og tilsette. 

5.2. ansvar og oppgåver i drift 

På dei mindre studiestadane vil det vere naturleg å samle mindre viktige oppgåver som varemotttak 
og kontroll av varer ilag med servicetorget. Alltid bemanning heile dagen.   

Når det gjeld posthandering (kva ligg i det)  -må dette gjeld  mottak av pakker / aviser / tidsskrift og 
grovsortering av eventuell brevpost, må denne ligge under drift og ikkje servicetorget pga fysisk 
avstand til rom. Men dette er også oppgåve som må løysast litt annleis på kvar studiestad – alt etter 
organiseringar og fysisk plassering. Dette vil og gjelde for frankering av utgåande brevpost /pakker.  
Vanleg brevpost må som før, leverast til arkivtenesta for opning og registrering. 

Enehet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt innspill til ADP:  

Dette understreker at det er lokalt arbeid som står i fokus. Det er allikevel viktig med faglig utvikling, 
og vi tror systemet med alternerende fagkoordinatorer vil skape engasjement og faglig styrking. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Sentralbord  

Telefoniløsningen for HVL bør effektiviseres, ved å opprette ulike menyvalg som går i bredde i 
organisasjonen. Forslag til å løse dette vil være å dele telefonsentralen i ulike svartjenester ved å 
opprette forskjellige menyvalg. 

1. For studenter  
2. Opptak 
3. Andre henvendelser  



Henviser til punkt 5.1.2 i funksjonsplanen til Utdanningsadministrasjonen, som sier at 
førstelinjetjenesten er inngangsporten for gjester og et knutepunkt for studenter. Det er viktig at 
løsningsgraden i første kontrakt blir prioritert, slik at servicegraden til studentene opprettholdes. 

Punkt 3. «Andre henvendelser» kan knyttes opp til ADP og Driftstjenester.  

Innringere vil da oppleve å komme til rett avdeling ved første kontakt, og løse henvendelsene 
effektivt. Competella er et fleksibelt system, hvor man kan være påkoblet uavhengig av sted og 
avdeling.  

Statistikker viser nedadgående trafikk via sentralbord. En stadig mer digital hverdag gjør at HVL må 
tenke på andre løsninger, enn sentralbord som den primære kontakt. 

Disse arbeidsoppgavene er ikke nevnt under funksjonsområdet areal- og timeplanlegging, men bør 
tas med siden det er oppgaver enheten i dag utfører.  

Parkering 

- Saksbehandling av parkeringssøknader 
- Vedlikehold av web reservasjonssystemer   
- Statistikk og fakturaunderlag for parkering 

Arrangement 

- Alle arrangement, seminarer, workshops m.m., må koordineres og tilpasses annen 
undervisning. Dette er et arbeid som er tett integrert med timeplanarbeidet, og er i dag en viktig del 
av arbeidet til timeplanleggerne på alle HVL sine campuser. Eierskap til arbeidsprosessen bør derfor 
legges til areal, selv om supporttjenester utføres av drift. 

I prosessen ble brannansvaret diskutert og en felles forståelse og enighet for å ansette en 
brannvernleder for hele HVL. I tillegg skulle denne stillingen ligge tett opp mot ledelsen. 

UiB har en slik stilling, denne ligger ikke under drift. Den ligger tett opp mot toppledelsen. Personen i 
denne stillingen har det fulle ansvaret for gjennomføring og oppfølging av brannvern.  

Brannvern er lovbestemt og her må HVL ansette en kvalifisert person som kan ivareta lovverket. 

Oppfølging: 

Effektivisering av sentralbord tjenesten er et område som må vurderes ut fra det reelle behovet for 
direkte kontakt. 

Arbeidsgruppen har vurder arrangementsstøtte som en funksjon som bør koordineres som et 
prosjekt i denne enheten 

67. Er det andre funksjonsområder der ein ser det naudsynt å komplementere 
føreslåtte funksjonsområder innanfor Arealforvaltning, drift og prosjekt? (er det 
noko som er utelatt eller som ligg hjå andre i dag) 

 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det er viktig å ha øynene oppe for det store prosjektet eksamensavvikling og oppgaven burde vært 
nevnt i funksjonsplanen. 



Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Bygget blir i altfor liten grad brukt til utadrettet virksomhet f.eks. i helgene. Mimes brønn er et 
påkostet lokale (lyd, lys og et fantastisk flygel) som nesten utelukkende blir brukt til konferanser og 
fellesforelesninger. Dette lokalet burde forvaltes av noen som har faglig kompetanse omkring 
konserter, forestillinger o.l. Dette vile sette HVL på kartet og skaffe betydlige inntekter. Det medfører 
at bygget må kunne brukes på kveldstid og i helgene. Her burde det settes inn ressurser. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Det er en viss grad av overlapp eller gråsoner mellom IT-tjenesten(e) og drift.  

Det gjelder utskrift, AV-systemer i Mimes brønn, alarmsystemer og tilgangssystemer. 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Gjelder arealforvaltning:  

Einingar og delfunksjonar 

Disse arbeidsoppgavene er ikke nevnt under Arealforvaltning, men bør tas med: 

Parkering:  

• Saksbehandling av parkeringssøknader 
• Vedlikehold av web reservasjonssystemer for parkering 
• Statistikk og fakturaunderlag for parkering (hentes fra timeedit databasen) 

Kommentar:  

Saksbehandling av parkeringssøknader utføres i dag av gruppe for arealforvaltning. Web 
reservasjonssystemer, statistikker og fakturaunderlag administreres gjennom TimeEdit databasen. 
Denne IKT kompetansen er per i dag kun hjemmehørende i gruppe for arealforvaltning. Disse 
arbeidsoppgavene bør derfor ikke flyttes fra arealforvaltning.  

Arrangement:  

Koordinere aktiviteter og bruk av HVLs undervisningsareal, kontor/arbeidsplasser og fellesareal: 

Koordinering av arrangement: Alle arrangement, seminarer, workshops m.m. må koordineres og 
tilpasses annen undervisning. Dette er et arbeid som er tett integrert med timeplanarbeidet, og er i 
dag en viktig del av arbeidet til timeplanleggerne på alle HVL sine campuser. Denne tjenesten bør 
derfor fremdeles ligge til arealforvaltning. 

Arrangement 

ADP bør argumentere for å få hele prosessen rundt «Arrangere arrangement i sin helhet» under sitt 
arbeidsområde. Det ønskes en profesjonalisering av denne typen tjeneste inntegnet og forankret i 
vår seksjon. Siden arealforvaltning har størst kunnskap vedrørende egnede rom og lokaler, mens drift 
står for de praktiske oppgavene knyttet til arrangering av et arrangement, finner vi det naturlig at 
dette er en del av ADP sitt arbeidsområde. 

Oppfølging: 

Som tidligere nevnt må en gjennomgang av oppgaver tydeliggjøres og fordeles der det er 
hensiktsmessig at disse blir løst. 



68. Er det andre eigedomsrelaterte oppgåver som bør leggjast til 
funksjonsområdet? 

Ingen innspel 

69. Har du øvrige innspel til funksjonsplan for Arealforvaltning, drift og prosjekt? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Den synes å være opptatt av dagens situasjon mer enn framtidig HVL med krav til effektivisering og 
nye måter å samhandle på 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Samarbeid og grenseflater opp mot utdanningsadministrasjonen både felles og I fakultetene burde 
vært tydeliggjort. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det aller viktigaste er at det ser på plassringa av TimeEdit ansvaret! 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Bør være felles praksis og felles innkjøp for rekvisita, blomster, gavekort, HVL artikler og gaver (vase) 
til ansatte og til disputaser med mer.  Effektivt med bestilling gjennom Lydia! 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt:  

Funksjonsplanene er et godt grunnlagsmateriale, men samlet sett framstår dette som svært 
fragmentert og et vanskelig materiale å navigere i.  

På nåværende tidspunkt mangler det helhet og en overordna tenkning om hvordan de administrative 
funksjonsområdene skal støtte opp om HVL kjerneaktivitet og ambisjon om å bli universitet.  
Ressursfordelingen mellom fakultet, institutt og fellesadministrasjon framstår generelt som svært 
uavklart på mange sentrale områder, og derfor er det krevende å avgi et godt høringssvar. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Når eg les funksjonsplana for Arealforvaltning, drift og prosjekt, les eg ei plan som er skriven for ein 
stor campus, og ikkje ei plan som kan nyttast like effektivt ved dei mindre campusane. Dette vil føre 
til at tenestene her vert mindre effektive, og behova skal løysast lenger bort frå brukarane (t.d. 
dersom drift og ikkje fagmiljøa skal handtere TimeEdit). 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Det må være brukertjenester som er lett tilgjengelig på studiestedene, og som kan rykke ut på kort 
varsel ved behov. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Både Organisasjon-HR og Areal, drift og prosjekt ser ut til å ville ha fagansvaret for sikkerhet og 
beredskap.  

For en klar og utvetydig ansvarsfordeling, anbefaler vi at det overordnede fagansvaret legges på en 
og bare en enhet i HVL.  

For Drifts- og IT-tjenesten kan det være mest naturlig å peke på drift, men det viktigste er at 
fagansvaret plasseres på ett sted, ikke to. 



Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Det er behov for en fleksibel timeplanleggingsfunksjon lokalisert fysisk nær det operative nivået 
(instituttene) – det er stort behov for tett dialog mellom fagpersonale og timeplanansvarlig i det 
daglige. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Bør være felles praksis og felles innkjøp for rekvisita, blomster, gavekort, HVL artikler og gaver (vase) 
til ansatte og til disputaser med mer.  Effektivt, Bestilling gjennom Lydia! 

Seksjon for Areal, Drift og Brukerservice (Øivind Henne) 
Høringsinnspill: 

Ressurser og årsverk; Gjelder arealforvaltningstjenesten i Bergen 

De siste årene har arealforvaltningen i Bergen blitt dekket opp med 0,6 årsverk av Servicetorget. 
Siden 2015 har derfor 5, 6 årsverk vært knyttet fast til gruppe for arealforvaltning.  

I tillegg har arealforvaltningen i Bergen fra 2018 administrasjonsansvar for TimeEdit databasen. 
Denne databasen vil da betjene 17 000 studenter og nesten 2000 ansatte. Det bør her avsettes 
ressurser til administratorarbeidet. Videre bør det avsettes ressurser til arbeid med integrasjonen FS 
og TimeEdit. Med integrasjonen styres nå alle data og visninger i TimeEdit fra FS. Dette er nytt fra 
2018, og vil medføre en del ekstra arbeid for timeplanleggerne i undervisningsmodulen i FS. Her må 
det også presiseres at undervisningsmodulen så langt ikke har vært prioritert i FS gruppen. Med 
integrasjonen får denne modulen en helt ny verdi. Fra 2018 vil vi knytte dette arbeidet sammen med 
administratoransvaret for TimeEdit. Bemanningen ved arealforvaltning i Bergen må derfor fra 2018 
økes til 6,5 årsverk.   

Vi foreslår her at 1, 6 årsverk dekkes opp av ledige stillinger i Servicetorget.  

Viser her til fotnote 3 -  hvor det vises til at 5 årsverk er knyttet til Servicesenteret i Bergen, som ligg 
under ADP. Vi foreslår her at det flyttes 1 årsverk til drift (som foreslått) og 1,6 årsverk til 
arealforvaltning. Resterende årsverk flyttes til Utdanning. 

Det står i funksjonsplanen til ADP, at oppgaver og ressurser, som tidligere lå til Servicetorget, nå er 
flyttet over til Utdanningsadministrasjonen. Det må presiseres hvilke oppgaver som er flyttet over. 

Parkering 

I funksjonsplanen del 1, punkt 3, blir det nevnt at administrering av parkeringsplasser, utlån av el-
sykler og el-biler skal bli lagt til Utdanningsseksjonen. 

Det ønskes en presisering av hvor de resterende arbeidsoppgavene knyttet til parkering er plassert? 
Eksempelvis søknader om faste plasser til ansatte og studenter i garasjen, samt administrering av 
dagsbestillinger i garasjen. 

Ressurser  

De siste årene har gruppe for arealforvaltning i Bergen blitt dekket opp med 1 årsverk av 
Servicetorget. Årsverket er i første rekke brukt til å håndtere underdekning av personell til å 
håndtere mailtjenesten ved gruppen.  Siden 2015 har derfor 6 årsverk vært knyttet fast til gruppe for 
arealforvaltning.   

I tillegg har arealforvaltning i Bergen fra 2018 administrasjonsansvar for TimeEdit databasen. Denne 
databasen vil da betjene 17 000 studenter og nesten 2000 ansatte. Det bør her avsettes ressurser til 
administratorarbeidet. Videre bør det avsettes ressurser til arbeid med integrasjonen FS og TimeEdit. 
Med integrasjonen styres nå alle data og visninger i TimeEdit fra FS. Dette er nytt fra 2018, og vil 
medføre en del ekstra arbeid for timeplanleggerne i undervisningsmodulen i FS. Her må det også 



presiseres at undervisningsmodulen så langt ikke har vært prioritert i FS gruppen. Med integrasjonen 
får denne modulen en helt ny verdi. Fra 2018 vil vi knytte dette arbeidet sammen med 
administratoransvaret for TimeEdit. 

Bemanningen ved arealforvaltning i Bergen må derfor fra 2018 økes til 6,5 årsverk.  Vi foreslår her at 
1, 5 årsverk overføres fra Servicetorget til arealforvaltningen. 

Viser til Vedlagg1. Uavklarte oppgaver 

Oppgaven knyttet til superbrukeransvar for kopimaskiner som nå ligger under ADB/ADF er ikke tatt 
opp i prosessen slik at den som har ansvaret i dag har fått muligheten til å se på nye ansvarsområder. 

Hvordan tar man denne saken videre hvis oppgaven blir flyttet til IT-Avdelingen? Dersom den blir 
flyttet, blir bemanningen flyttet med? Forblir superbrukeransvaret på drift? Hvordan påvirker dette 
den totale bemanningen på OU 2017? 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
Grenseflate mot driftstjenestene (førstelinjetjenester) må avklares  

Rapporten fra areal, drift og prosjekt er det sagt at det har vært en «samstemming» med 

prosjektgruppa for utdanning om at aktiviteter knytt til servicetorget (funksjoner over disk), skal ligge 

under Utdanning. Dette inkluderer administrering av parkeringsplasser og utlån av el-sykler og el-

biler. Disse aktivitetene er derfor ikke inkludert i denne funksjonsplanen.  

 


