
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til Forskningsadministrasjon  

38. Er det sider ved målbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje er 
beskrive (kap. 1)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Det manglar noko om fysisk forskningsinfrastruktur (laboratorier, feltutstyr, m.m.) i målbilete (og i 
heile funksjonsplanen). Det er ein svært viktig oppgåve for forskningsadministrasjonen å ha eit 
overordna blikk på denne oppgåva. HVL må ha ein oppdatert fysisk forskningsinfrastruktur, som 
muleggjer at vi i det heile kan utføre forsking på eit internasjonalt nivå. Dette må inn i 
funksjonsplanen. 

Alternativt bør meir ressursar (personell og dirftsmidlar) overførast til fakultet for dette arbeidet. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det er vanskelig å være uenig i det generelle målbildet, men dersom universitetsambisjonen er 
førende bør førsteprioritet være å ha god gjennomstrømning og høy nok produksjon av doktorgrader 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det er dekkende, men det savnes at det er satt inn i et overordnet målbilde for avdelingen prorektor 
for forskning skal lede. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det er for lite fokus på å styrke omfang og kvalitet i forskningen som foregår i fakultetene. Målbildet 
er utydelig og upresist i forhold til fou-aktiviteten i fakultetene. Sammenheng utdanning og forskning 
synes å ha liten omtale i målbildet. Når fokus blir på forskningsadministrasjonen og ikke forskningen 
får vi også et unyansert målbilde. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Generell kommentar (gjeld omtrent alle funksjonsplanane: Funksjonsplanane gjer ikkje synleg eller 
tydleg korleis dei tek i vare eller følgjer opp styrevedtaket i sak 17/17, Vedtak om administrativ 
organisering,  der det heiter: «Rektor får fullmakt til å endelig fastsette administrativ organisering. 
Grunnlaget for administrativ organisering vil være delprosjektgruppas rapport, prinsippa for 
administrativ organisering henta frå fusjonsavtalen og prinsippet om administrative ressursar til 
fakulteta slik at dekanane kan ivareta sine funksjoner som faglege og administrative leiarar.» Den 
gode utgreiinga om oppgåve- og ansvarsfordeling mellom fellesadministrasjon og 
fakultetsadministrasjon som låg i delprosjektgruppas rapport er ikkje teken aktivt i bruk. Grunnlaget 
for campus-utviklinga som ligg i fusjonsavtalen er heller ikkje omtala. Begge desse dokumenta var 
basis for styret si delegering til rektor. Gjennomgåande er det såleis ikkje konkretisert kva 
administrative ressursar som skal vera lagt til dekan sitt omfattande ansvar innanfor utdanning, 
forsking, formidling, og det tilhøyrande store personal- og økonomiansvaret. Gjennomgåande er det 
heller ikkje konkretisert kva administrative ressursar som må liggja ved kvart campus for å sikre og 
utvikle gode tenester til studentar og tilsette.  

Det kan sjå ut som HVL lagar ein arkitektur for at dekan og fakulteta må bestille administrative 
tenester frå  fellesadministrasjonen. I ein fleir-campus høgskule med fire fakultet er dette høgst 



usikker løysing, og det er også uråd å sjå at det er samsvar med det grunnlaget som låg til grunn for 
styret sitt delegasjonsvedtak. Gjennomgåande er det bygt opp med administrative ressursar ikring 
rektorat og direktørar, og det er uråd å sjå ein konkret plan for administrasjon ved fakulteta og for ei 
god campus-utvikling. Forutan å svekka fakulteta, gir dette såleis eit opplegg for å sentralisere 
administrative ressursar og gjera heile organisasjonen særdeles topptung. Med dei strukturar som er 
lagde i høgskulen, vil fleire campus bli mykje svekka. I ny ein fleir-campus organisasjon kjenneteikna 
av kunnskapsarbeid, der høgskulen skal vere i den digital kunnskapsfronten og ha deling som 
kjenneteikn, synest dette å vere lite klokt. Heller er det teikn til at ein skal samle meir makt i sentrale 
posisjonar.  Avdeling for samfunnsfag ynskjer ein mykje meir desentralisert struktur, med fakultet og 
institutt i fokus. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Det målbildet som er beskrevet er for hele HVL og det er vanskelig å lese kva som blir definert som 
målet for foskningsadministrasjonen. Slik som det står kan det se ut som om de skal være den 
viktigste faktoren for at HVL når sine mål om universitetsstatus som profesjonsuniversitet. 

Avdelingsadministrasjon for lærarutdanninng (Tone Reistad) 
Det er ikkje beskrive kva tenester fakulteta har behov for og som ikkje fungere godt i dag. 

Savnar meir integrering og heilheitstanke i områda under prorektor for forsking. Kva er nytt frå 
tidlegare organisering i HiB? 

Studenttinget  
Vi savner tydeligere, mer konkrete mål på dette området. De fire målene som er skrevet opp kunne 
godt inneholdt delmål, da de er noe svevende. Studentene ønsker seg et større fokus på studentaktiv 
forskning på alle nivå, samt fokus på open access. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Fellesenhetens bidrag til økt forskningskvalitet for masteroppgaver 

Større ansvar i kontakt med fagmiljø og NSD personvernombudet 

Støtte til fakultetene ifm disputaser (bør være en institusjonsstandard på dette og er ikke nødvendig 
å bygge opp identisk kompetanse i alle fakultet når dette kan støttes i fellesadministrasjonen) 

Avdelingsadministrasjon for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det kommer ikke tydelig frem at det er de vitenskapelige ansatte og phd stipendiatene som skal 
styrkes. Forskningsadministrasjonen må støtte disse slik at HVL kan nå sine mål. 

  

39. Er det sider ved utfordringsbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje 
er beskrive (kap. 2)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Punktet om fysisk forskingsinfrastruktur gjeld også på utfordringssida (sjå merknad kap 1). Det HVL 
ikkje kan ha sjølv av slik infrastruktur må dei då ha ressursar til å kunne kjøpe frå UiB eller 
kommersielle laboratorium, eller andre i form av tenester o.l. Forskingsadministrasjonen bør ha eit 
overordna ansvar for å jobbe fram avtalar og ressursar til dette. 

Alternativt bør meir ressursar (personell og dirftsmidlar) overførast til fakultet for dette arbeidet. 



Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
I HVL trenger en å erkjenne at forskningsutdanningsadministrasjon og forskningsstøtte krever mer 
ressurser for å drive det på et profesjonelt nivå. Når det det gjelder forskerutdanningsadministrasjon 
kreves det at administrasjonen har nok ressurser til å sørge for at en kan følge opp kandidater og 
veiledere og sikre en god gjennomstrømning. Når det gjelder forskningsstøtte må HVL sette av nok 
ressurser for å hjelpe de faglige med å skrive gode søknader om ekstern finansiering. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill mottatt fra seksjonen: 

Litt usikker på hva denne setningen betyr (nederst kap 2): "God arbeidsdeling og ansvarsavklaring 
med andre administrative ressurser (felles/fakultet) må sikre at viktige system kjem på plass (til 
dømes sikker lagring av sensitive forskningsdata)".  

Men det er også viktig at andre fellestjenester (i dette tilfellet prosjektøkonomi) blir informert og  
inkludert i området Forskningsadministrasjon der det er nødvendig, ikke bare gjennom system, men 
også i den daglige driften. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det er dekkende, men det savnes at det er satt inn i et overordnet utfordringsbilde for avdelingen 
prorektor for forskning skal lede. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Vi er ikke enige i at en økning i kapasitet hos en sentral forskningsadministrasjon er et godt middel 
for å nå mål knyttet til kompetanseheving, økt ekstern finansiering, eller for utvikling av PhD-
programmene. Alt dette er aktiviteter som er tett knyttet til aktivitet på fakultets- og instituttnivå, og 
det er der støtte trengs. Det er en fare for at ressurser som kunne blitt brukt i forskningsmiljøene til å 
nå disse målene istedet blir kanalisert inn i byråkrati. Det ville i tilfelle svekke organisasjonens evne til 
å nå målene. 

Vi er heller ikke enige i at en økning i forskningsadministrasjon er påkrevd på hvert studiested. God 
kontakt med fagmiljøene er viktig, og det skal være representasjon på fakultetsnivå, på alle 
studiested. Men at dette krever en kapasitetsøkning, er ikke dokumentert. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Fellesenhetens bidrag til økt forskningskvalitet for masteroppgaver 

Større ansvar i kontakt med fagmiljø og NSD personvernombudet 

Støtte til fakultetene ifm disputaser (bør være en institusjonsstandard på dette og er ikke nødvendig 
å bygge opp identisk kompetanse i alle fakultet når dette kan støttes i fellesadministrasjonen)  

40. Har du innspel forslag om organisering av forskingsadministrasjonen (kap. 
3)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Kva team skal ha ansvar for fysisik forskingsinfrastruktur? Det bør gå fram av titlane dersom ansvaret 
skal ligge hjå forskingsadministrasjonen, jf. tidlegare innspel. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Dersom en i hovedsak ønsker å organisere forskningsadministrasjon i en fellestjeneste bør en legge 
hoveddelen av arbeidsoppgaver der. Det gjelder bl.a. driftsoppgaver innen 
forskerutdanningsadministrasjon der oppgavene i stor grad er standardiserte og felles for alle 
doktorgradsprogrammene. 



Når det gjelder de ulike enhetene som er foreslått stiller vi et spørsmål om det er nødvendig å ha en 
egen enhet for «Forskingsetikk og kvalitetssystem». Dette vil vi tro ville være bedre koordinert 
dersom disse noen av arbeidsoppgavene ble løst av personalavdeling/HR og IT. Dette for å unngå å 
bygge opp behov for samme kompetanse to steder. Resterende oppgaver kan tillegges de tre andre 
enhetene som er foreslått. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill mottatt fra seksjonen: 

-Prosjektøkonomi har kontaktflater både med Forskningsadministrasjonen og 
Internasjonaliseringsfunksjonen, men ser at prosjektøkonomi/økonomi ikke er nevnt når det gjelder 
tverrgående team/møteplasser. 

-Under dimensjonering av ressurser: det vil også være behov for å øke ressursene til budsjettering og 
økonomioppfølging av forskningsprosjekter – og ikke bare øke ressursene til delen av 
forskningsadministrasjonen ansvarlig for ekstern finansiering – her må det være et samsvar. 

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag (Sigurd Sandvold) 
Funksjons- og bemanningsplan for FoUI, Forskingsadministrasjonen – del 1: Funksjonsplan: 

Generelt: det er viktig at ein i planen er heilt klar på at ein i  bemanninga må legge ekstra stor vekt på 
operativ støtte i samband med eksterne prosjekt, både til søknad og rapportering.  Skal ein lukkast 
innan EU så det aller viktigaste at HVL utviklar spisskompetanse og allokerer operativ kapasitet når 
det gjeld dei meir formelle sidene ved søknadsutforming og rapportering.  Viss ikkje så risikerer ein at 
for mykje av ressursane blir sett av til overordna og strategisk aktivitet og for lite til dei praktisk, 
operative tenestene.   

Eit konkret forslag til omformulering: 

Avsnitt 5.1. Eining/delfuknsjon A – Team Ekstern finansiering 

Arbeidsfelt omfattar:  

Eininga/delfunksjonen har ein på drivarfunksjon 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 og bidra søkjarane med operativ støtte til 
søknadskriving.  Dette vil krevje at eininga utviklar operativ spesialkompetanse på søknadsskriving, 
spesielt retta mot EU-programma.   

Eininga/delfunksjonen sitt arbeidsfelt omfattar forhandling, rådgiving og oppfølging av 
forskingskontraktar, inklusive rapportering. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Organiseringen ser svært oppdelt ut med teamledere for totalt få personer. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det blir i forslaget lagt opp til ein administrativ modell frå gamle HiB med tyngde på 
fellesadministrasjon. Det blir vidare lagt opp til å gjere fellesadministrasjonen større enn i dag, 
medan den forskingsadministrative bemanninga på fakulteta ser ut til å skulle vere minimal. Med dei 
erfaringane vi har frå HiB er vi skeptiske til denne modellen. Det blir for stor avstand mellom 
administrasjon og fagmiljø, og tenestene fungerer ikkje optimalt. Strategisk arbeid knytt til 
forskingsadministrasjon bør skje i samarbeid med fagleiinga ved fakulteta. Dette er enklare å få til om 
fleire forskingsadministratorar sit i fakulteta. Det er positivt at forskingsadministrasjonen tar initiativ 
til å auke ekstern finansiering, men vår oppleving er at eit tettare samarbeid, med ein administrator 
på fakultetet kan styrke resultatet. Vi treng og administrativ støtte til tilrettelegging og system for 
søking på interne midlar og strategiske midlar. Det er bra og heilt nødvendig med ei full administrativ 



stilling per ph.d.-program lagt til fakulteta, slik det blir foreslått. At det utover dette berre blir 
foreslått ei full stilling til generell forskingsstøtte synest lite berekraftig for dei største fakulteta, 
spesielt med tanke på dei ambisjonane som ligg i fusjonsplattforma. Vi reknar med ei auke i 
eksternfinansierte prosjekt. Då må fakulteta ha eigne administrativt tilsette til å støtte drift, 
rapportering, oppfølging av partnarar osv. 

I dag arrangerer sentra kurs i ulike forskingsverktøy som programvare som er støtte for forsking 
(Statistikkprogram etc). Slike kurs bør i framtida organiserast av forskingsadministrasjonen. Viss ein 
utvidar den fellesadministrative tenesta, må det tydeleggjerast kven som har ansvar for verksemda i 
kva fakultet og på kva institutt. Fagmiljøa må ha sine faste kontaktpersonar i fellesadministrasjonen. 

Vi ser det er overlapp mellom funksjonane i forskingsadministrasjonen og i eininga for internasjonalt 
forskings- og utdanningssamarbeid. Vi spør oss om ikkje desse einingane burde vore slått saman, slik 
at ein til dømes kan sjå erfaringane med Erasmus +  i samanheng med Horisont 2020 osv. Vi treng å 
bygge kapasitet på søkning om ekstern finansiering, og vi trur det hadde vore bra med ein felles 
strategi for dei to einingane «Ekstern finansiering» og «Eksterne midlar». 

Mykje av teksten omhandlar det å vere proaktiv i forhold til prosjektutvikling. Vi trur ikkje dette vil 
kunne fungere optimalt utan eit tettare samarbeid mellom fagmiljøa og forskingsadministrasjonen. 
Fagmiljø og administrasjon må ha felles strategiar for å få dette til. På side 3 står det at 
administrasjonen må informere og mobilisere fagmiljøa, men dette må gå begge vegar og utviklast i 
samarbeid. Vi trur slikt samarbeid ville vore lettare om den administrative støtta primært låg på 
fakulteta og ikkje i ein fellesadministrasjon. 

Vi finner flere av de skisserte prinsippene for organisering problematisk. 

1. 'Lik praksis' kan sikres uten at oppgaver er sentralisert. Ønsket om lik praksis er ikke et argument 
for sentralisering. 

2. Det er ikke godt nok argumentert for at en mer desentralisert organisering er sårbar for sykdom, 
o.l. Om personer med like oppgaver på ulike fakultet danner nettverk, er det mulig å avhjelpe på 
tvers av fak. om det er nødvendig/ønskelig. Godt organisert samarbeid er et likeverdig alternativ til 
sentralisering. 

3. Bevisbyrden for å legge noe til fakultetet er 'særlige behov for nærleik til og kunnskap om den 
faglege verksemda og studentane i fakulteta'.  Det brytes med dette prinsippet når oppgaver knyttet 
til kompetanseheving, noen deler av arbeidet med eksternfinansiering og noen oppgaver knyttet til 
PhD-programmet er foreslått lagt sentralt. Se nede. Generelt viser forslaget en mangel på forståelse 
for hvor tett man må være forskningsmiljøer for å nå mål av den typen. 

4.  Det bør også ligge økonomistøtte knyttet til FoU på fakultetsnivået. 

5. Oppgaver: Under dimensionering ave ressursar...' argumentees det for at det er et særlig behov 
for økt kapasitet knyttet til bl.a. arbeid med ekstern finansierng, forskerutdanning, 
kompetansehevingstiltak. Jeg har vanskelig for å se hvordan noen av disse feltene krever økt 
arbeidsinnsats sentralt. Alt dette er oppgaver som skal utføres, ledes, og organiseres på 
fakultetsnivået. Det er der administrativ støtte trengs. 

6. Det argumenteres for at juridisk kompetanse må være tilgjengelig, men ikke en del av enheten. Jeg 
mener det bør finnes på enheten.  

7. Er enig i at den sentrale enheten bør være ansvarlig for utrednings- og analysearbeid. 

NTL (Tone Skjerdal) 
NTL stiller spørsmål ved om ei monaleg kapasitetsauke i det strategiske, institusjonelle og overordna 
forskingsadministrative arbeidet er det rette middelet for å nå måla knytt til kompetanseheving, auka 



finansiering eller for utvikling av phd-programma. Meir ressursar til desse oppgåvene, som er 
gjennomgåande i framlegget som er ute til høyring, vil gje mindre ressursar til dei 
forskingsadministrative støttetenestene som bør føregå tett på dei faglege aktivitetane. 
Forskingsadministrativ støtte til fakulteta tek i planen dessutan ikkje omsyn til storleiken på fakulteta, 
og eitt årsverk ved kvart fakultet er knytt opp til eigne ph.d.studium. Dette gjev att eit årsverk per 
fakultet knytt til generell forskingsstøtte. Dette er ei underdimensjonering av støttetenestene som 
trengst nær fagmiljøa. Det er heller ikkje teke omsyn til at ulike fagmiljø har ulike behov knytt til 
mellom anna kompetanseheving, noko som på sikt kan bidra til endå skeivare fordeling i kompetanse 
mellom ulike miljø ved høgskulen. 

Det er naudsynt med ein overordna forskingsadministrasjon mellom anna for å drive institusjonell 
utgreiings- og analysearbeid og dessutan for å sikre prinsippet om likebehandling. Godt organisert 
samarbeid mellom fakultetstenester og fellestenester burde likevel vore meir prioritert, og 
organisasjonskartet burde legge meir vekt på denne samhandlinga/matriseorganiseringa.  

Strategisk kapasitet bør ikkje liggja i stab, men i linja. Det bør vera tett kopling mellom det daglege 
arbeidet og det strategiske arbeidet. Dette vil både medføra at strategiarbeidet vert betre forankra i 
teama, og det vil bli meir effektiv ressursbruk sidan prorektor då ha høve til å bruka folk i heile 
seksjonen på denne typen oppgåver.  

Det er vidare forståeleg at deler av forskingsadministrasjonen kan organiserast uavhengig av campus 
og geografisk stad. Ein bør likevel vera varsam slik at formuleringar som «Organiseringa føl eit 
prinsipp om fagleg inndeling av team på tvers av regionar heller enn geografisk fordeling av oppgåver 
mellom ulike regionar» ikkje gjer at organiseringa bryt med viktige prinsipp mellom anna knytt til 
fagleg organisering (frå Fusjonsavtalen: «Høgskulen på Vestlandet skal ha ei organisering som òg 
styrkjer forskingsposisjonen regionalt, nasjonalt og internasjonalt»). 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det er teikna eit organisasjonskart for funksjonsområdet, som tyder på at ein ikkje har tatt innover 
seg at Høgskulen på Vestlandet har einskapleg leiing (altså ikkje ei delt leiing med vald rektor og 
tilsett dirketør).  Prorektor for forsking for Høgskulen på Vestlandet er både fagleg og administrativ 
leiar. Organisasjonskartet samlar for det eine omfattande administrative ressursar i eit hierarki, men 
der ingen leiarar innanfor vitale ansvarsoppgåver rapporterer til prorektor, men derimot til ein 
Forskingsdirektør. Det er uråd å sjå at dette samsvar med prinsippet om einskapleg leiing og ein 
fornuftig distribuert organisasjon der forskinga faktisk skjer ute ved fakultet og senter. 
Organiseringsmodellen må byggjast om for at Høgskulen på Vestlandet skal nå sine høge mål for 
forsking.  

Det er ein svakheit at funksjonsplanane for Forskingsadministrasjon og Internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid ikkje er sett i samanheng. Det er rett og slett ein grunnleggande mangel at 
funksjonsplanane ikkje kommuniserer tilfredstillande med kvarandre, sjølv om dei administrative 
arbeidsoppgåvene og ansvarsområda dei omhandlar grip inn i kvarandre. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Synes det er rart at leder av forskningsadministrasjonen skal ha tittelen som forskningsdirektør. Det 
er heller ikke tydelig hvorfor prorektor for forskning må ha en egen stab og ikke kan benytte seg av 
de tilsatte i de ulike enhetene. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Forskningsadministrasjon er et funksjonsområde som er avgjørende for at HVL skal kunne bli 
Universitet. AHF støtter behovet for kapasitetsøkning innenfor dette område, men mener forslaget 
til organiseringen av de ressursene en faktisk har til rådighet per i dag ikke nødvendigvis vil gi 
tilstrekkelig støtte til forskningsaktiviteten, der den faktisk finner sted.  



Området framstår som noe topptungt med en egen «direktørstilling» på nivå 3. Direktøren råder 
over for 12 årsverk, hvorav en del av disse ressursene skal inngå i en sentral stabsfunksjon.  

Det stipuleres i tillegg et ressursbehov for forskningsadministrasjon i fakultetene som det er høy 
sannsynlighet for at ikke finnes. Avdelingen mener at oppgavene som skal løses på fakultet burde 
vært inkludert i dimensjoneringen av ressursene. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Savnar diskusjon rundt dagens organisering (HiB) og om framleis organisering med hovudvekta av 
tilsette i fellestenestene er rett vei å gå. Fakulteta er ikkje tent med denne organiseringa. 

Prorektor er leiar for området, og forskingsdirektørtittel bør ikkje nyttast. Fire undereiningar under 
denne blir for mange einingar og koordinering imellom. For tilsette i fakultet blir det for mange å 
forholde seg til. Fakultetet må ha ein kontaktperson, ikkje ulike personar/team å forholde seg til med 
ulike spørsmål om forskingsstøtte. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Strategisk kapasitet bør ikkje liggja i stab, men i linja. Det bør vera tett kopling mellom det daglege 
arbeidet og det strategiske arbeidet. Dette vil både medføra at strategiarbeidet vert betre forankra i 
teama, og det vil bli meir effektiv ressursbruk sidan prorektor då ha høve til å bruka folk i heile 
seksjonen på denne typen oppgåver. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det er kome innspel på at «opplæring i forskningsetikk og opplæring i søknader om 
eksternfinanisering legges under team Forskerutdanning og kompetanse. En kunne også tenke seg at 
disse tiltakene ble organisert under hhv team for Forskningsetikk og kvalitetssystem, og Ekstern 
finansiering.» Det er kanskje her viktig at det er team for Forskerutdanning og kompetanse som har 
ansvaret for at slike kurs finnes, og så har de andre teamene ansvar for det faglig-administrative 
innholdet I kursene. 

Det er og kome innspel på at det kunne vore meir konkrete formuleringar rundt samarbeid og 
ansvarsdeling med andre administrative einingar som bibliotek, økonomi, IT, personal etc. Typiske 
avklaringar mot bibliotek bør vere: «Hvem skal f.eks. ha ansvaret for å registrere prosjekt? 
Profil/opprettholde forskerkatalog? I hvor stor grad skal forskningsadministrasjonen jobbe med å 
hente ut statistikk for publisering? Hva med team med deltakere fra både forskningsadministrasjon 
og bibliotek?” 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
I en enhet med 13 årsverk, bør det være helt unødvendig med en forskningsdirektør.  

Ansatte under forskningsutdanning og kompetanse bør plasseres til fakultetene med distribuert 
ansvar. 

Under punktet 5.1 Team ekstern finansiering og overskriften «Grenseflate mot 
fakultetsadministrasjon» står det at «Fakultetsadministrasjonen kan bistå i «post-award-oppgåver 
som drift, rapportering, kontakt med partnarar i eksisterande prosjekt osv.». Vi mener at dette må 
være omvendt, siden de administrative tjenestene er støttefunksjon for kjernevirksomheten vår – 
utdanning og forskning – ikke omvendt! 

Under punktet 5.2 Team forskarutdanning og kompetanse er det slik vi oppfatter det stor fare for 
rolleforvirring knyttet til den administrative støttefunksjonen sine ansvar og fakultetenes ansvar. 

Punkt 5.3 Team forskningsetikk og kvalitetssystem sier lite om kvalitetssystem, og det er uklart om 
det skal bygges opp et parallelt system for forskning. 

Overlappene med Mohn-senteret må synliggjøres bedre. 



Ønsket økning i antall ansatte tilknyttet enheten i fellestjenester og ikke på fakultetene er ikke 
presentert/argumentert for. Alt er ikke så spesialisert at det må ligge sentralt. Det trengs også en tett 
kobling mellom utdanning og FoU på fakultetene og dermed er det et behov for fast ekspertise der 
også, et behov som går ut over den nevnte phd-koordinatoren som er nevnt i funksjonsplanen. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det er beskrevet at det er behov for å bygge opp administrasjonen i fellestjenestene i nærregionene 
til tilsvarende nivå som Bergen (5 årsverk). Det er også lagt inn en økning med 2 årsverk på 
fakultetene. Dette henger ikke sammen med premissene om at omorganiseringen ikke skal føre til 
økte stillingsressurser. Hva med digitalisering av arbeidsoppgaver? 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Det at internasjonalisering er flyttet til forskningsfeltet vil gi best synergieffekt om en flytter det 

sammen med forskningsenheten og gir det en felles ledelse. Kan gjerne dele enheten i to 

underenheter.  

41. Har du innspel til forslag om leiing til funksjonsplanen for 
forskingsadministrasjonen (kap.4)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Treng ein eigen forskingsdirektør? (Under tema internasjonalisering vert dette leddet forresten kalla 
Leiar). Prorektorane er tilsett med administrativt og fagleg ansvar og då skulle direktørleddet vera 
unødvendig. Det vil vera betre å styrke teamleiar-leddet for å gjera tenestene mest muleg operative 
utimot fagmiljøa. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Det er viktig å trygga god kontakt med tilsette på fakultetsnivå (frå fellsnivå) som jobbar med fou-
administrasjon, både når det gjeld kunnskapsoverføring og samordning av arbeidsoppgåver. 
Spennande og utfordrandesoppgåver må leggast til begge nivå. Fakultetsadministrasjonen må ikkje 
verte ein driftsadministrasjon 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Ingen kommentar til hvordan ledelsen av forskningsadministrasjonen er beskrevet i kap.4. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe)  
Områdene under prodekan for forsking fremstår som lite integrerte, og med liten grad av nytenking. 
Det normale er at ledere skal ha personalansvar for 20-30 ansatte. Det er vanskelig å se hvordan 
dette er tatt hensyn til ved organisering av prodekanens område. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Funksjonsplanen legg opp til ei auka styrking av det sentrale nivå og forslaget til leiingsstruktur 
samsvarar lite med fylgjande frå fusjonsplattformen:  «Høgskulen på Vestlandet skal ha 
gjennomgåande leiing og eins leiing på alle nivå».  Meir ressursar til leiarnivået, slik både denne og 
fleire av funksjonsplanane legg opp til, vil bety mindre ressursar til drift og utvikling nær både fagleg 
verksemd og aktivitet på studiestadane. I staden for dette bør ein freista å organisera verksemda slik 
at det vert meir ansvar og tillit nedover i organisasjonen, òg i den administrative organiseringa.  

Funksjonsplanen er lite tydlege når det gjeld ansvarsdeling mellom fellesadministrative tenester og 
fakultetsvise tenester. Planen tek lite omsyn til den store skilnaden i storleik mellom dei nye 
fakulteta. 



Avdeling for helsefag (Mildrid Haugland) 
Vi stiller oss undrende til at mye av fokuset for forskning skal være campusovergripende samtidig 
som det er ønskelig å bemanne opp alle nærregionene til Bergen sitt nivå. Betyr det at Bergen skal få 
mindre og de andre mer? Er det ikke naturlig å bygge på det forskningsadministrative apparatet som 
fungerer godt, utvikle dette videre til å være en motor for hele forskningsadministrasjonen ved HVL? 
Her ser det ut som om vi skal fortsette med 3 høyskoler også i fremtiden. Ledelse – leder bør ha 20-
30 personer å lede som i resten av organisasjonen. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det blir i forslaget lagt opp til ein administrativ modell frå gamle HiB med tyngde på 
fellesadministrasjon. Det blir vidare lagt opp til å gjere fellesadministrasjonen større enn i dag, 
medan den forskingsadministrative bemanninga på fakulteta ser ut til å skulle vere minimal. Med dei 
erfaringane vi har frå HiB er vi skeptiske til denne modellen. Det blir for stor avstand mellom 
administrasjon og fagmiljø, og tenestene fungerer ikkje optimalt. Strategisk arbeid knytt til 
forskingsadministrasjon bør skje i samarbeid med fagleiinga ved fakulteta. Dette er enklare å få til om 
fleire forskingsadministratorar sit i fakulteta. Det er positivt at forskingsadministrasjonen tar initiativ 
til å auke ekstern finansiering, men vår oppleving er at eit tettare samarbeid, med ein administrator 
på fakultetet kan styrke resultatet. Vi treng og administrativ støtte til tilrettelegging og system for 
søking på interne midlar og strategiske midlar. Det er bra og heilt nødvendig med ei full administrativ 
stilling per ph.d.-program lagt til fakulteta, slik det blir foreslått. At det utover dette berre blir 
foreslått ei full stilling til generell forskingsstøtte synest lite berekraftig og svært sårbart for dei 
største fakulteta, spesielt med tanke på dei ambisjonane som ligg i fusjonsplattforma. Vi reknar med 
ei auke i eksternfinansierte prosjekt. Då må fakulteta ha eigne administrativt tilsette til å støtte drift, 
rapportering, oppfølging av partnarar osv. 

Grenser til prodekan for forsking i fakulteta er ikkje berørt pg forskingsadministrastive oppgåver som 
i dag foregår i fakultet er ikkje beskrivne. Funksjonsplanen gir ikkje heile bildet av funksjonsområdet. 
Derfor gir ikkje planen godt grunnlag for disponering av totale ressursar innan området. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det er viktig at hensynet til ansatte ved alle campus/nærregioner ivaretas, og at alle får den 
nødvendige, jevnlige kontakten med Forskningsdirektør uansett hvor denne sitter. Kanskje bør 
Forskningsdirektøren være "jevnlig" til stede i alle nærregioner for å sikre dette 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Bør være en seksjonsleder for den forskningsadministrative enheten, ikke en direktør (er to 
direktører i HVL, og disse er på nivå 1). 

Fire ledere (prorektor for forskning ikke inkludert) synes overdimensjonert for totalt 13 årsverk. Også 
denne enheten bør organiseres i tråd med prinsippene om 20-30 ansatte per leder. 

Utydelig hvor stor staben til prorektor for forskning er, og med enda en stabsfunksjon under 
seksjonslederen (det som i dokumentet kalles «forskningsdirektør») blir det mange stabsfunksjoner 
for en veldig liten enhet. 

Avdelingsadministrasjon for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Hvorfor er det tegnet inn en forskningsdirektør og at prorektor for forsking skal ha en egen stab. 
Hvorfor kan ikke personer fra flere enheter være til støtte for prorektor? Bør ha lik 
struktur/organisering som andre enheter. 

 



42. Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar for 
forskingsadministrasjonen (kap. 5)? 

Økonomi og verksemdsstyring (Kirsten Bakken) 
Til forskning :  

I økonomiseksjonen vil økonomirådgivere som hovedsakelig jobber med prosjekt være del av 
fakultetsteam/dedikerte ressurser mot fakultet, men vil også ha et fellesskap/fagmiljø seg imellom. 
Det vil være tett samarbeid mot forskningsadministrasjonen i ulike faser av prosjekt. Vil det være 
hensiktsmessig å tenke fakultetsteam/dedikerte ressurser til fakultet i forskningsadministrasjonen 
også ? Dette er hovedsaklig en fordel for fakultetene, men vil også gi enkle samarbeidsforhold 
mellom økonomirådgiver og forskningsadministrasjon.   

Generelt til personal, forskning, utdanning :  

Økonomiseksjonen har lagt opp til fakultetsteam med dedikerte ressurser mot fakultet, men som er 
fleksibelt. Jeg mener det ville bli bedre samlede tjenester til fakultetene dersom flere enheter tenker 
på samme måte i forhold til støtte til fakultetene. Da vil disse teamene kunne ha felles 
informasjonsflyt til/fra fakultet for felles oppdatering, og fakultetene får støttefunksjoner i 
fellestjenestene som kjenner forholdene ved fakultetet (kan fange opp støttebehov) og fakultetet vet 
hvem de skal forholde seg til. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Einingane må knyttast tett opp mot relevante fou-adm.tilsette på fakultetsnivå 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Som nevnt under spørsmål 3 stiller vi spørsmål om det er nødvendig å bygge opp en egen enhet for 
«Forskingsetikk og kvalitetssystem».  

Ellers er det foreslått at alle driftsoppgavene av ph.d.-programmene skal være på fakultetene. Vi 
mener at standardiserte driftsoppgaver som i stor er felles for de ulike doktorgradsprogrammene 
mest effektivt tas hånd om av en fellesadministrasjon, det kan f.eks. være arbeidsoppgaver i 
forbindelse med opptak og avslutning av doktorgraden. Forslaget peker på at det er nødvendig med 
økt dimensjonering av administrasjonen ved fakultetet for å ta hånd om alle arbeidsoppgavene der. 
Problemet er at det er en reell fare for at arbeidsoppgavene blir lagt til fakultetet, uten at 
administrasjonen ved fakultetene reelt blir styrket. Fakultetsadministrasjonen har i dag ikke kapasitet 
til å ta av seg disse oppgavene, og dette er også et spørsmål om hvordan administrasjonen ved 
fakultetene totalt sett blir seende ut. Med en knapp fakultetsadministrasjon vil de ansatte der måtte 
ha bredde arbeidsoppgaver, og ikke anledning til en spissing som det her er snakk om. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill mottatt fra seksjonen: 

Under pkt 5.2: Av kjerneprosesser som per i dag er skildra står det at budsjettering er eid av BOA-
økonomigruppa, men vil si prosjektøkonomene også er inne i flere punkter her (søknad om eksterne 
midler, oppstart av prosjekt, prosjektavslutning), så synes BOA-økonomi også bør nevnes her, evt ta 
bort parentesen bak budsjettering fullstendig, og nevne samarbeid med økonomi i generelle termer. 
Ser at drift av prosjekt ikke er nevnt – men her ligger kanskje hele punktet under en annen funksjon. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Under 'ansvar og oppgåver...', mener vi at alle oppgavene som er listet i kulepunktlisten bør ligge på 
fakultetsnivå, i nærhet til aktiviteten. Det er spesielt problematisk at man ser for seg at en 
pådriverfunksjon, vurdering og utvikling av ideer og prosjekter, o.l. skal drives av personer som ikke 
kjenner til forskningsfeltene. Dette er oppgaver som hører til forskningsledelsen på fakultetsnivå.  



Det samme gjelder kjerneprosesser knyttet til forskerutdanning (kap. 5.2. Oppgavene i punktlisten 
hører til fakultetet, ikke en sentral enhet. En forskningsadministrator skal heller ikke representere 
HVL i forskerutdanningsnettverk - dette er det forskningsledelsen på fakultetene som skal.  

Og det samme gjelder også kompetansehevingsarbeid. Dette er *ikke* et anliggende for 
sentraladministrative enheter. Dette skal den faglige forskningsledelsen på fakultetene ta seg av. 

I det hele tatt, er forslag til funksjonsplan for forskningsadministrasjon preget av en veldig stor vilje til 
sentralstyring og kontroll og et forsøk på å sentraliering mange av de arbeidsfelt som bør ligge til 
faglig forskningsledelse på fakultetsnivået. Om en sentral enhet skulle få et så stort 
myndighetsområde og så store styringsfullmakter, er det ingenting igjen for forskningsledere på 
fakultetene å gjøre. Dette vil strupe det faglige arbeidet mot institusjonens mål og gjøre det vanskelig 
for institusjonen å nå målene. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Vi savner en betre beskrivelse av grenseflaten mellom forskningsstøtte som 
forskningsadministrasjonen, «internasjonalt kontor», fakultetsadministrasjonen og de ulike 
programmene (NFR, SIU, Erasmus +, Horizon 2020, m.m.) skal gi. Her kan det bli mange som skal gi 
en spesialisert støtte om og ikke når søknader og prosjekt skal utvikles og driftes. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Større vekt på hjelp til søknadsarbeid og administrativ oppfølging av forskningsprosjekter 

Idéfangst bør ligge på fakultets- og instituttnivå 

43. Har du øvrige innspel til funksjonsplan for forskingsadministrasjonen? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Den administrative støtten til økonomistyring av eksterne prosjekt er veldig viktig. Denne støtten må 
vera til stades på campus om vi skal kunne drifte prosjekt i den aktive kvardagen. 

Dersom ein skal auka antal årsverk i forskingsadministrasjonen slik planen legg opp til så må det 
gjerast omprioriteringar i dagens adminstrative stab. HVL kan ikkje med krav om effektivisering i 
administrasjonen i statsbudsjettet ta dette frå andre stader. Det må vera opp til styret og ev. 
omprioritere dette frå utdanninsgadministrasjon eller funksjonsfelt. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Hovedinnvendingen mot dette forslaget til funksjonsplan er at den er i stor grad er skrevet av noen 
uten god kjennskap til fakultetene, og at dette bærer forslaget preg av. Generelt er det også 
vanskelig å svare denne høringen siden funksjonsplanene er så fragmenterte, og ikke gir et 
helhetsbilde av fellestjenestens oppgaver. Det er uheldig, og har ført til en «silo-tenkning» som er 
vanskelig for oss å forholde oss til. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Savner at det pekes på grenseflaten mot utdanningsadministrasjonen, både felles 
utdanningsadministrasjon og fakultetenes utdanningsadministrasjon. Dette er viktig når det gjelder 
forholdet FOUI og utdanning, PhD-studiet; opptak og forholdene knyttet til 30 stp. studieplan. 

NTL (Tone Skjerdal) 
Generelle innspel til funksjonsplanane  

Felles for funksjonsplanane ser ut til å vera at stad, campus og nærregion er lite viktig. Dette strid 
mot ambisjonane, måla og profilane som er skildra i fusjonsavtalen frå mai 2016, der vidareutvikling 
av studiestadane for å betre ivareta regionrolla vert trekt fram som ein viktig ambisjon ved ein 



fleircampusinstitusjon. Det er forståeleg at campus og stad spelar ulik rolle i dei ulike 
funksjonsområda. Funksjonsplanane samla slik dei no framstår legg likevel alt for lite vekt på det 
stadlege perspektivet, noko som på sikt kan støtte opp om ei uynskt sentralisering av administrative 
tenester. Ei organisering som ikkje tek omsyn til stad kan òg potensielt bryta med leiingsprinsippa i 
fusjonsavtalen.  

Det stadlege perspektivet er viktig i mange omsyn, ikkje berre knytt til utvikling av regionane og 
leiing. Særleg spelar stad ei viktig rolle for rekruttering, både til leiarstillingar (frå Fusjonsavtalen: 
«balanse med omsyn til kjønn og geografi i rekruttering til lear- og nestleiarstillingane»), til utvikling 
av studiestadar og rekruttering av studentar (frå Fusjonsavtalen: «studiestadar, fag og utdanningar 
skal kunne profilerast særskilt» og «skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd 
på studiestadane») og dessutan rekruttering av tilsette (frå Fusjonsavtalen: «skal vere ein mangfaldig 
og spanande arbeidsplass som tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse»). 
Funksjonsplanane bør i større grad reflektera desse viktige prinsippa i avtalen som låg til grunn for 
fusjonen. 

Leiarskap: Funksjonsplanane legg opp til ei styrking av institusjonsnivået. Funksjonsplanane burde ha 
like strukturar på første nivå – dette er òg understreka i fusjonsavtalen; «Høgskulen på Vestlandet 
skal ha gjennomgåande leiing og eins leiing på alle nivå».  Meir ressursar til leiarnivået vil bety 
mindre ressursar til drift og utvikling nær både fagleg verksemd og aktivitet på studiestadane. I 
staden for dette bør ein freista å organisera verksemda slik at det vert meir ansvar og tillit nedover i 
organisasjonen, òg i den administrative organiseringa. 

Funksjonsplanane er lite tydlege når det gjeld ansvarsdeling mellom fellesadministrative tenester og 
fakultetsvise tenester. Planane tek dessutan lite omsyn til den store skilnaden i storleik mellom dei 
nye fakulteta. Alt i alt er det vanskeleg å uttala seg konkret når kartet er så vagt.  

Fleire stader er det nytta nemningar og skildringar av stillingar som ikkje samsvarar med dei som vert 
nytta i organisasjonen i dag, samstundes som det er få eksplisitte definisjonar i planane. Dette gjev 
eit uklart bilete av kva stillingar eller funksjonar ein snakkar om. 

Ein må òg ta seg i vare for ikkje å byggja opp ein administrasjon som brukar mykje ressursar på å 
administrera seg sjølv. Dei administrative tenestene skal vera støttetenester til kjerneaktiviteten ved 
HVL, som er utdanning, forsking og formidling. Dei administrative aktivitetane og funksjonane må 
difor utviklast og drivast i tett samhandling med desse aktivitetane og miljøa, og ikkje gå føre seg i 
separate einingar som fort kan få sin eigen agenda. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Meir sentralisering, som er gjennomgåande i framlegget som er ute til høyring, vil gje mindre 
ressursar til det forskingsadministrative arbeidet som burde gå føre seg tett på aktivitetane på 
fakultet- og instituttnivå. Forskingsadministrativ støtte til fakulteta tek i planen dessutan ikkje omsyn 
til storleiken på fakulteta, og eitt årsverk på kvart fakuktet er knytt opp til eigne ph.d. studium. Dette 
gjev att eit årsverk per fakultet knytt til generell forskingsstøtte. Dette er ei underdimensjonering av 
støttetenestene som trengst nær fagmiljøa. Det er heller ikkje teke omsyn til at ulike fagmiljø har 
ulike behov knytt til mellom anna kompetanseheving, noko som på sikt kan bidra til endå skeivare 
fordeling i kompetanse mellom ulike miljø ved høgskulen. 

Det er naudsynt med ein sentral forskingsadministrasjon mellom anna for å drive overordna 
utgreiings- og analysearbeid og dessutan for å sikre prinsippet om likebehandling. Godt organisert 
samarbeid mellom fakultetstenester og fellestenester burde likevel vore prioritert over meir 
sentralisert administrasjon, og organisasjonskartet burde legge meir vekt på denne 
samhandlinga/matriseorganiseringa. Dette krev fleire ressursar til forskingsadministrasjon på 
fakulteta, og mindre ressursar til stab og topptung forskingsadministrasjon. 



Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt om funksjonsplanene:  

Funksjonsplanene er hver for seg 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 FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det bør vurderes å legge til rette for at forskningsadministratorer som ønsker og er motivert for det 
også kan drive med forskning og delta mer aktivt i forskningsprosjekt. For noen kan dette være som 
en fast del av stillingen, for andre ved behov og etter avtale med leder. Det er og viktig at alle team 
er representert (I en liten prosentdel) I alle nærregionar for å kunne svare på spørsmål fra fagtilsette 
som stikk hovudet innom – og at dei kan nok til å vite kven og om kva dei skal henvise vidare. 

Studenttinget 
Studentene vil gjerne bruke muligheten til å spille inn ideen om å opprette forskerlinjer ved HVL, likt 
det UiB har. Ut fra funksjonsplanen vil ansvaret for slike eventuelle linjer kunne ligge til fakultetene, 
men fellesadministrasjonen her kan fungere som en initierer og utgreier av mulighetene m.m. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Relasjonene til HVL sin kjernevirksomhet i fakultet og institutt er for lite synlig og bør synliggjøres 
tydelig før et vedtak om organisering gjøres. 

Vanskelig å se hvordan dette vil slå ut for de ulike fakultet/campus.  

Før det blir dimensjonert med utvidelse, må dette sees i sammenheng med de andre enhetene i den 
administrative organiseringen, samt at relevant personell på fakultetene må kartlegges – både 
knyttet til forskningsadministrative oppgaver og det skisserte behovet for juridisk kompetanse. 

Noen punkter som er svært diffuse og sier lite om hva det faktisk innebærer; «idéfangst», 
«oppfølging av innmelde idear til idémottak» - noe som i begge tilfeller for øvrig bør ligge på 
fakultetsnivå. 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Overordna:  

Prorektorene må organiseres med avdelinger under seg med direktører med ansvar for 

forvaltningsenheter 

Enheter og stillingskoder for ledere må samsvare på tvers av de ulike funksjonsområder. Det må 

utvikles gjennomgående systematikk for vurdering av hva som legges til fagansvar og hva som 

tillegges personalansvar. 

Grenseoppgangen mellom fakulteter og felles er ulikt beskrevet. Oppgavene er beskrevet i 

varierende grad. 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
Det er viktig at andre fellestjenester (i dette tilfellet prosjektøkonomi) blir informert og inkludert i 

området Forskningsadministrasjon der det er nødvendig, ikkje bare gjennom system, men også i den 

daglige drift. 



 

 

44. Korleis kan forskingsadministrasjonen profilere seg for å bli kjent i 
organisasjonen slik at alle veit kva vi arbeider med, kven dei skal snakke med og 
kor dei finn oss? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Dei må ut å snakke med fagmiljøa, på faggruppe eller instituttmøter o.l. og fortelje om kva dei kan 
bidra med når det gjeld støttefunksjonar og utvikling av det som er viktig for forskingsaktiviteten vår. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Nettsiden til HVL må takast i bruk, det må her væra lett tilgjengleg informasjon om kven ein kan 
kontakt om kva. No i starten kan det væra nyttig med eit møte mellom fou-adm. og fagtilsette og 
andre relevante på campusar. Men nettsiden må væra den primære informasjonskanalen. Tilsette i 
fou-adm. på fakultetsnivå er ein viktig brubyggar og dei må derfor kjenna seg som del av 
fellesadministrasjone og kjenna godt til den. 

Ja ein treng møtepunkt. Ein må jobba med å få emne på både master og ba nivå i "alle" utdanningar 
på engelsk for å kunne ta i mot studentar. Dette kan kanskje også bidra til at studentar ikkje synest 
det er "så" utfordrande å dra ut å ta emne i utlandet 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det beste verktøyet for å nå dette målet er å ha gode nettsider der avdelingens arbeid er godt 
beskrevet, og ha god kontaktinformasjon for de enkelte arbeidsoppgavene. En bør også på disse 
nettsidene ha god informasjon til ph.d.-kandidatene (vedrørende opptak, midtveisevaluering, 
innlevering av avhandling o.l.). 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill mottatt fra seksjonen: 

Opplever at profileringen skjer i det daglige arbeidet, og gjennom erfaring med 
Forskningsadministrasjonen. De som har fått god oppfølging av Forskningsadministrasjonen, sprer 
dette videre til sine fagfeller. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Gjennom å organisere enheten på en slik måte at den styrker forskingen i fakultetene. 
Administrasjonen forblir usynlig når den oppleves unyttig. Det dreier seg om å levere tjenester med 
tilstrekkelig kvalitet til rett tid. Det uklart hvem som er målgruppen for forskningsadministrasjonen: 
er det alle ansatte, alle ledere, eller forskningsledere? Hvor er førstelinjetjenesten i enheten? 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Deler av forskingsadministrasjonen kan organiserast uavhengig av campus og geografisk stad. Ein bør 
likevel vera varsam slik at formuleringar som «Organiseringa føl eit prinsipp om fagleg inndeling av 
team på tvers av regionar heller enn geografisk fordeling av oppgåver mellom ulike regionar» ikkje 
gjer at organiseringa bryt med viktige prinsipp mellom anna knytt til fagleg organisering (frå 
Fusjonsavtalen: «Høgskulen på Vestlandet skal ha ei organisering som òg styrkjer forskingsposisjonen 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt»). 

Felles for dei fleste funksjonsplanane ser ut til å vere at dei reduserer den stadlege viktigheita. Dette 
strid mot ambisjonane, måla og profilane som er skildra i fusjonsavtalen frå mai 2016, der 
vidareutvikling av studiestadane for å betre ivareta regionrolla vert trekt fram som ein viktig 



ambisjon ved ein fleircampusinstitusjon.  Det er forståeleg at campus og stad spelar ulik rolle i dei 
ulike funksjonsområda. Funksjonsplanen for forsking legg for lite vekt på det stadlege perspektivet, 
noko som på sikt kan støtte opp om ei uynskt sentralisering av forskingsadministrative tenster og slik 
også gjere det mindre kjent kva ein driv med i forskingsadministrasjonen, og det kan bli vanskeleg å 
vite kven ein skal snaklke med og få hjelp hos. Kven skal hjelpe dei ulike forskarane på dei ulike 
studiestadane? kan alt foregå via Skype o.l. nettløysingar? Vi er usikre på om vi er der i dag i alle fall. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det løysest best ved at forskningsadministrasjonen i større grad er plassert i fakulteta, nær fagtilsette 
der forskinga foregår og der behova er. 

Det er ikkje forskningsadminsitrasjonen som skal profilerast, det er forskningsaktiviteten, og 
formidling av resultat til samfunnet rundt. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
HVL sine vevsider bør ha mye klar informasjon om forskningsadministrasjonen og hvem som gjør hva. 
I dag så kan vi bare søke etter navn og kanskje seksjon. Nå bør det være søkbart hvilke funksjoner 
folk har, hva de jobber med, hvor de er. 

Gode nettsider er bra virkemidler. Det må prioriteres at dette utvikles. Kanskje kan også den nye 
forskningsadministrasjonen presenteres for de nye instituttene, eks ved teamlederene, når disse 
etterhvert etableres, på instituttmøte? Dette bør avventes til personer er plassert i funksjonene. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Det å være lett tilgjengelige, oversiktlige nettressurser som er brukervennlige. Det bør være 
kontaktpersoner på hver campus. 


