
Innspel til høyringa utanom mal  
Det kom innspel utanom Questbacken som blei nytta til å gi innspel til dei enkelte 

funksjonsplanane. Desse innspela er samla i dette dokumentet.  Der innspela går 

direkte på planane er dei også forsøkt plassert i tilbakemeld inga til dei enkelte 

planane. 

Akademikerne (Pål Albert Olsen) 
Generelt vil vi bemerke at funksjonsplanene bærer preg av liten grad av samkjøring, omforente 

prinsipper og felles begrepsapparat. Vi vil først gi noen kommentarer som er gjennomgripende for 

alle funksjonsplanene, før vi går inn på hver enkelt.  

Planene bærer preg av at man ikke har etablert et felles begrepsapparat, slik at enhetene på ulike 

nivåer gis svært sprikende benevnelser. Dette bør samkjøres når enhetene får navn, slik at det ikke er 

tvil om hvilket nivå for eksempel en seksjon tilhører.  

Akademikerne savner problematisering og drøfting av prinsipper for ledelse, og særlig innføringen av 

den nye rollen prorektor. Vi påpeker at prorektor er tillagt en dobbeltrolle, med ansvar både for en 

nærregion og et funksjonsområde. Rollen har både politiske, faglige og administrative elementer, 

noe som kan sette prorektor i en uheldig interessekonflikt, og som det administrative feltet som 

prorektor har ansvar for kan lide under. Etter vårt syn, fordrer dette at de tre funksjonsområdene 

som er underlagt prorektorene også har sterke administrative ledere uten bindinger til nærregioner.  

Hvilke ledere som eventuelt skal ha en stab knyttet til seg, synes noe uklart. Flere av 

funksjonsplanene nevner ikke stabsfunksjoner, mens andre har tegnet inn stab både knyttet til 

prorektor og nivået under denne. Her bør det tas stilling til en felles praksis i HVL. 

Funksjonsplanen for utdanningsadministrasjonen problematiserer om personalansvar skal følge 

fagansvar eller geografi. Akademikerne støtter prinsippet om at personalansvar skal følge fagansvar. 

I funksjonsplanene er det flere eksempler på at plassering av funksjonsområder og arbeidsoppgaver 

er omstridt, uten at dette blir problematisert i tilstrekkelig grad. Dette gjelder først og fremst 

områder som har vært ulikt organisert i de ulike nærregionene, og som nå skal finne en felles løsning. 

Eksempler på slike områder er bl.a. førstelinjetjenester, etter- og videreutdanning, 

studentrekruttering og timeplanlegging. Vi vil påpeke at det er svært viktig å sikre god informasjon og 

involvering av berørte og tillitsvalgte når ansatte flyttes til et annet funksjonsområde. 

Organiseringen under prorektor for forskning er foreslått inndelt i tre enheter. Enheten for 

forskningsadministrasjon hører naturlig hjemme her, mens både bibliotek og internasjonalt 

samarbeid er funksjonsområder som dekker mer enn bare forskningsfeltet. Slik vi ser det, bør 

internasjonaliseringsområdet vurderes flyttet til prorektor for samhandling, da den internasjonale 

dimensjonen bør være en like naturlig del av dennes virke som det lokale og nasjonale.  

Organiseringen under prorektor for utdanning er foreslått delt inn i to enheter. Her kunne en også 

sett for seg at de to enhetene ble slått sammen under en felles leder. De to enhetene er videre 

foreslått delt inn i til sammen fem enheter. Vi vil påpeke at plasseringen av førstelinjetjenesten i 

enheten for eksamen, studentsaker og førstelinjetjeneste er omstridt fordi noen av de ansatte flyttes 

fra funksjonsområdet arealforvaltning. Hvor etter- og videreutdanning skal plasseres i 

organisasjonen, er også omstridt. Det er foreslått en enhet for dette under prorektor for utdanning, 

men grenseflatene mot andre deler av organisasjonen er store. Både etter- og videreutdanning og 



enheten for opptak og rekruttering har grenseflater mot funksjonsområdet kommunikasjon som ikke 

er avklart. Her er det viktig å sikre at hovedansvaret for studentrekruttering legges til 

fagkompetansen innen kommunikasjon, enten det handler om bachelor-, master eller etter- og 

videreutdanning. Vi merker oss at den foreslåtte enheten for læringsmiljø og læringsstøtte har svært 

få ansatte, og stor grad av overlapp med Senter for nye medier. Dette bør en se nærmere på i 

prosessen knyttet til senterorganiseringen. Enheten for utdanningskvalitet m.m. synes 

uproblematisk. 

Organiseringen under prorektor for samhandling er foreslått delt inn i tre enheter. 

Funksjonsområdene kommunikasjon og samfunnskontakt glir i stor grad over i hverandre, slik at man 

vil være bedre tjent med slå disse sammen under en felles leder. I henhold til styrevedtak 17/17 bør 

denne lederen ha fast plass i ledergruppen på øverste nivå i organisasjonen. Styrevedtaket plasserer 

strategisk kommunikasjon på det øverste nivået, og funksjonen vil ikke i tilstrekkelig grad kunne bli 

ivaretatt av prorektor (som har en mer kompleks rolle enn kommunikasjonslederen). Senter for nye 

medier er midlertidig plassert her, med digital læringsstøtte som en viktig oppgave. Det er mulig 

denne enheten helt eller delvis bør inngå i enheten for læringsmiljø og læringsstøtte under prorektor 

for utdanning. Enheten for internasjonalt samarbeid bør imidlertid vurderes flyttet fra prorektor for 

forskning til prorektor for samhandling. Den internasjonale dimensjonen bør være en like naturlig del 

av denne prorektorens virke som det lokale og nasjonale.  

Organiseringen under organisasjonsdirektøren synes rimelig.  

Organiseringen under direktør for økonomi og arealforvaltning er foreslått inndelt i fire enheter, der 

tre av dem er geografisk definert. Dette er svært uheldig. Timeplanlegging er lagt til denne 

avdelingen, som er nytt for to av nærområdene, og derfor er omstridt. 

ATØM – Overordnet tilbakemelding til høring om administrativ 

organisasjonsstruktur 

Generell tilbakemelding – gjelder alle funksjonsområder 

Høringen er en samling av dokumenter som hver for seg beskriver funksjons- og bemanningsplaner 

for alle de forskjellige funksjoner/tjenester som i dag utgjør fellesadministrasjonen sett fra deres 

ståsted og ønskede organisering. Dette ser ut til å ha ført til stor grad av silotekning, noe EVU-

enhetene som er organisert på flere ulike steder er en tydelig indikasjon på, og at enkelte 

ansattgrupper ser sitt snitt til å utvide funksjonsområdet de har per i dag. Det er vanskelig å se 

kjerneaktivitetene våre – utdanning og forskning – igjen i majoriteten av planene, og behovet for 

støtte på fakultets- og instituttnivå (både for ledelse og fagansatte) er i stor grad helt usynlig, noe 

som i en organisasjon hvor fakultets- og instituttledelsen ofte ikke er samlokaliserte er svært 

underlig. 

Behov for organisasjonskart 

Når det i høringsdokumentene mangler et overordnet organisasjonskart som viser hvordan hele 

organisasjonsstrukturen for fellesadministrasjonen er tenkt, hvordan linjen mot dagens ledelse 

(prorektorene, organisasjonsdirektør og areal og økonomidirektør) er lagt i sin helhet og som synliggjør 

motstridende og overlappende innspill gjennom funksjonsplanene, er det vanskelig å gi konstruktive 

innspill. Manglende klarhet i fremstillingen er i stor grad en konsekvens av at hovedfokuset i planene 



ligger på de to nivåene «fellesadministrasjon» og «fakultetsadministrasjon» og at begrepene så langt 

er grove, upresise og vanskelige å forholde seg til. 

En annen svært viktig informasjon som mangler er en oversikt over antall ansatte for hver enkelt leder. 

Et eksempel på dette er at man for eksempel for prorektor for forskning må forholde seg til tre ulike 

dokumenter som bare viser et fragmentert bilde: internasjonalisering, bibliotek og FoUi. Hver av disse 

tre dokumentene viser en del av organiseringskartet under prorektoren og det gjør det vanskelig å se 

sammenhengene og det totale ansvaret knyttet til for eksempel behov for ledere på nivå 2/3 og 

hensiktsmessig inndeling i seksjoner. 

Organisasjonskartet som etter hvert dukket opp som tilleggsinformasjon til høringen var også et 

fragmentert bilde av organisasjonen HVL, og det opplevdes noe underlig å få presentert et 

organisasjonskart hvor hele den faglige aktiviteten var fullstendig fraværende.  

Er dette organiseringen vi har behov for? 

For å prøve å få et overblikk over hvordan organisasjonen HVL totalt sett ser ut og hvor mange 

ledere/ansatte det er i de ulike enhetene, har vi (basert på infoen i funksjonsplanene) selv tegnet 

organisasjonskartet. Resultatet ser dere under, og vi stiller spørsmål ved hvorvidt det er dette styret 

har sett for seg når organisasjonen HVL skal bygges (mer om det under organisasjonskartet). 
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Dette organisasjonskartet er satt opp med utgangspunkt i vedtaket fra styremøte 02/2017, hvor 
styret i sak 12/17 vedtok en «leiingsmodell med tre prorektorar og to administrative leiarar på nivå 
1». Dette betyr at kartet vårt muligens kan ha en liten feil, hvis rektor regnes som nivå 0 og ikke som 
nivå 1. Uansett gir oversikten et korrekt bilde på nivåene 2 og 3, noe som også er hele poenget med 
dette kartet. Tallene som er indikert i parentes er antall årsverk i de ulike enhetene. 
 
Av modellen ser vi blant annet følgende: 

 På nivå 2 vil det være 16 administrative ledere og 4 faglige ledere. Til sammen er det 20 
ledere på nivå 2. Kjerneaktiviteten – forskning og undervisning – inngår i lederansvaret til de 
fire dekanene, dvs at 20% av lederne på nivå 2 leder 80% av de ansatte i institusjonen HVL. 
Det betyr også at 80% av lederne har ansvar for 20 % av de ansatte i HVL, noe som synes 
overdimensjonert og topptungt.  

 En ledergruppe som omfatter alle lederne på nivå 1 og 2 blir som følge av beskrivelsen over 
svært stor (totalt 26 personer), og kjerneaktiviteten i HVL vil være sterkt underrepresentert i 
denne gruppen (gjennom de fire dekanene som er i sterkt undertall i ledergruppen). 

 På nivå 3 vil det være 47 enheter, hvorav instituttene utgjør 17 (36%) av disse enhetene og 
det blir dermed tydelig at den faglige aktiviteten er sterkt underrepresentert også på dette 
nivået. 

 De fire dekanene på nivå 2 har ansvar for totalt ca. 1200 årsverk. Til sammen utgjør den 
totale ledergruppen på nivå 2 og 3 i fakultetene (dekaner og instituttledere) totalt 21 ledere 
på de 1200 årsverkene. 

 De 16 administrative lederne på nivå 2 har ansvar for totalt ca. 335 årsverk. Til sammen 
utgjør den totale ledergruppen på nivå 2 og 3 i fellesadministrasjonen totalt 46 ledere på 
disse 335 årsverkene.  

Som tallene over indikerer er dette en alvorlig skjevfordeling som indikerer at prinsippene om at hver 
leder skal ha ansvar for 20 til 30 ansatte ikke er fulgt, og at den administrative organiseringen er 
overdimensjonert på ledernivå. I tillegg er det svært uheldig at de faglige lederne til enhver tid utgjør 
et stort mindretall i enhver ledergruppe/på alle nivå. 
 
Er det dette de ulike gruppene, HVLs styre og ledelsen har sett for seg når vi skal bygge 
organisasjonen, eller er dette et resultat av dårlig kommunikasjon mellom de ulike delene av OU-
prosjektet? Har HVL virkelig behov for 20 ledere på nivå 2, hvorav kun fire faglige, og 47 ledere på 
nivå 3, hvorav kun 17 faglige?  

Ubesvarte spørsmål – for fakultetsnivå 

På grunn av at det overordnede dokumentet og dermed også informasjon om hvilke prinsipper som er 

lagt til grunn for de ulike forslagene som er presentert mangler, er det vanskelig å forstå hva som ligger 

til grunn for de ulike resultatene som presenteres. Når det gjelder organisering er det forventet at 

prinsippene som er brukt for organiseringen innad i fakultetene også gjelder her; 

For eksempel at total antall ledere i felles administrasjonen er lik eller helst lavere enn dagens 

organisasjon. Ut fra organisasjonskartet over er det totalt 46 ledere på 335 årsverk. Dette er 

særdeles viktig så lenge administrasjonen realbudsjetteres, siden økte tildelinger til 

administrasjonen vil ramme tildelingen av midler til fakultetene og kjerneaktiviteten. Et 

tilleggsmoment er at forslag til organisering tar lite hensyn til digitaliseringspotensial i 

fellesadministrasjonen, hvor det er et potensial for effektivisering. Man kan ikke bygge opp en 

struktur som sementerer eller ekspanderer i forhold til dagens situasjon før synergier og 

digitaliseringsgevinster er bakt inn. 



Det ser ut til at det er brukt en bottom- up tilnærming (og det er gjort et grundig arbeid i 

kartleggingen) uten å tenke strategisk og prinsipielt. Konsekvensene er at dokumentene er 

dårlig samkjørt /koordinert noe som gjør høringsdokumentene vanskelig å ta stilling til. For 

eksempel er EVU foreslått organisert under to forskjellige prorektorer. Dette skulle ha vært 

avklart på forehånd mellom prorektorene eller at forslag fra prorektorene viste hvordan 

samarbeidet mellom dem er tenkt ut fra oppgavene som er skissert. 

Konsekvenser for organisering på campus, noe som fagansatte og studenter er veldig opptatt 

av i fusjonssammenheng, er ikke synliggjort i dokumentene. 

Ubesvarte spørsmål – for instituttnivå 

På instituttledernivå er følgende ikke godt nok synliggjort: 

 En oversikt over de reelle utfordringene de 10 funksjonene bidrar til å løse 

 En oversikt over hva HVL reelt har behov for – ikke hva vi har per i dag satt sammen på en ny 

måte 

 En tydeliggjøring av hva som er konsekvensen av funksjonsplanene for: 

o Instituttnivået 

o Det enkelte studiested (lokal campus) 

 Et tydelig brukerperspektiv på tjenestene. Vi trenger et oversiktlig kart eller en matrise som 

synliggjør hvor de fem brukergruppene studenter, fagansatte, programansvarlige, 

instituttledere og dekaner vil kunne finne igjen de administrative støttefunksjonene de har 

behov for og hvor kontaktpunktet for de ulike behovene finnes, slik at disse fem 

brukergruppene skal kunne løse de arbeidsoppgavene de er satt til å løse. Med andre ord: 

hvilke relevante administrative støttetjenester vil de fem nevnte brukergruppene ha tilgang 

til: 

o På instituttnivå 

o På campus 

o På fakultetsnivå 

o På fellesadministrasjonsnivå 

 En oppsummering der det blir drøftet om, eventuelt i hvilken grad, de utarbeidede 

funksjonsplanene hver for seg og samlet sett følger opp prinsipp nr. 5 for administrativ 

organisering, nemlig «tett på regionar, tilsette i fakulteta og studentar». Hvordan lykkes 

funksjonsplanene opp mot dette prinsippet når det gjelder behovene til de fagansatte på 

instituttnivå og til instituttleder – og da spesielt for de som ikke er lokalisert sammen med 

dekanatet? 

Kommentarer til funksjonsplanene 

Viser til svarene på spørsmålene under for ytterligere spesifikasjoner knyttet til hver enkelt 

funksjonsplan. 

De fleste enkeltrapportene gir en rekke gode beskrivelser av oppgavene administrasjonen arbeider 

med i dag (målbilde) og utfordringer for fremtiden (utfordringsbilde) sett fra administrasjonens 

ståsted.  

Invitasjonen til å gi våre detaljerte tilbakemeldinger på enkeltdeler av de ulike planene gir muligheter 

til inkludering, men legger opp til en sterkt partikularistisk tilnærming – betraktninger om delhet 



overskygger totalt refleksjoner om helhet. Dette bidrar til å vanskeliggjøre ikke bare 

høringsinstansenes jobb, men også ledelsen og styrets mulighet til å gjøre strategiske valg basert på 

et helhetlig bilde av HVLs organisering. 

Dialogen om hvilke deler av organisasjonen som får tett koblinger til våre dyktige administrativt 

ansatte er viktig fordi det er en knapp ressurs ved HVL. Et sentralt spørsmål som dukker opp i den 

sammenheng er behovet for standardisering og spesialisert kunnskap sett i lys av behovet for 

distribuerte tjenester. Det bør være mulig at modeller for distribuert fordeling av administrativ 

kapasitet kan bidra til kompromisser der både standardisering og spesialisert kunnskap samtidig blir 

ivaretatt. En slik modell gjør at våre administrativt ansatte kan fysisk sitte nær fagenhetene de skal 

betjene – enten dette gjelder campusnærhet, institutt- og/eller fakultetsnærhet. 

Følgende gjelder for samtlige funksjonsplaner: 

Med bakgrunn i det faktum at stor geografisk spredning mellom de ulike campuser er det «normale» 

i HVL, er det et stort behov for: 

 At flere av de 10 funksjonene er representert på campus med personale som har 

beslutningsmyndighet 

 Flere støttefunksjoner er lokalisert nær det utøvende nivået – dvs fagansatte og 

instituttledelse 

 Spesifiserte rutiner som forplikter samarbeid på tvers av funksjoner, på tvers av geografi og 

på tvers av fakultet og institutt 

 En mindre topptung organisasjon – organisasjonskartene som er tegnet opp har for mange 

direktører. Stabene til de ulike lederne oppleves i flere tilfeller som for omfattende, i andre 

tilfelle som overflødige og unødvendige 

Oppsummering 

I tiden fremover er det viktig at HVL tar utgangspunkt i den strukturen som nå er på plass. 

Instituttstrukturen er kjent og de fleste dekaner, prodekaner og instituttledere er nå ansatt. I 

forlengelsen av dette bør man se på det administrative støtteapparatet lokalt. Viktige spørsmål er 

f.eks. om bemanningen er tilstrekkelig på de ulike tjenestene, hvordan man kan/bør/må kompensere 

for den distribuerte organiseringen det er lagt opp til, osv. I denne perioden bør det gjennomføres 

lokale møter, hvor OU-teamet, lokal ledelse, fagansatte og det administrative støtteapparatet kommer 

sammen for å finne frem til fleksible og gode praktiske løsninger. Dette haster – for alle parter. Vi er 

inne i en kritisk del av fusjonsprosessen – det er derfor viktig at det blir satt av tilstrekkelig med 

ressurser nettopp til denne siste del av arbeidet. 

For å kunne gi gode høringsinnspill og forankre tilbakemeldingene tilstrekkelig i organisasjonen trenger 

vi rimelig tid til å gjennomføre dette. Nok en gang opplever vi at vi får svært mange dokumenter som 

skal gjennomgås innenfor en kort frist. Når de fagansatte er opptatt med eksamen og sensur er 

tilstrekkelig involvering umulig å innfri innenfor tidsperspektivet gitt. Når det helle rikke er brukt 

samme mal på alle dokumentene (noen har kapitler, andre ikke) og flere dokumenter ikke har sidetall, 

gjør dette både lesingen og kommentering vanskelig. 

Det er overraskende at fakultets- og instituttnivå nesten ikke er nevnt i høringsutkastene, og 

beslutninger om administrativ organisering kan vanskelig tas så lenge det fortsatt er uavklart hvilke 

administrative funksjoner som skal legges i fakultetene. 



Konklusjonen er derfor at resultatene fra høringen blir vanskelig å bruke da det vil bli en oppsummering 

av detaljerte svar på 70 spørsmål sendte til mange høringsinstanser. Resultatene kan ikke brukes på 

nåværende tidspunkt til å tegne organisasjonskartet for felles administrasjon før noen prinsipielle 

avklaringer er foretatt og før det er større sammenheng mellom de forskjellige funksjonene som utgjør 

felles administrasjon. 

Avdelingsadministrasjon, AHS (Marit Ubbe) 
Ettersom det manglet merknadsfelt for generelle kommentarer til høring om administrativ 

organisering, sender avdelingsadministrasjonen ved AHS dette via epost og ber om at disse 

synspunktene tas med i høringen.  

Administrativ organisering  

Administrasjonen ved Avdeling for helse- og sosialfag opplever at det er vanskelig for å forholde seg 

til alle høringsbrevene. Beskrivelse av fakultetsadministrasjonen er ufullstendig og er lite omtalt. 

Fakultetsadministrasjonen er stort sett nevnt i de oppgaver som foreslås flyttet til fakultet. 

Funksjonsplanen til utdanningsadministrasjonen er den tydeligste på beskrivelse av fakultetsnivå. 

Funksjonsplanene er massive og det er vanskelig å få en helhetlig oversikt og bilde over 

organisasjonen slik den fremgår i alle dokumentene. Høringene er lite samkjørt noe som gjør det 

vanskelig å ta stilling til.  f. eks. funksjonsplanen til HR har et vedlegg som faktisk er en egen 

funksjonsplan med egne høringsspørsmål (OU og digitalisering). Vi synes det er uheldig at ikke 

funksjonsplanene var samkjørt før de ble sendt ut på høring.  

Funksjonsplanene mangler en overordnet helhetlig og strategisk tenkning. Det kan virke som om de 

ulike enhetene har jobbet hver for seg og funksjonsplanene fremstår dermed som 11 siloer. Denne 

måten å dele opp og spesialisere arbeidsoppgaver vil kreve en økning av administrative ressurser og 

er en motsetning til høgskolen og sektorens mål om avbyråkratisering og effektivisering. Det er 

nødvendig at det tenkes på hvordan de administrative ressurser kan utnyttes maksimalt på tvers av 

de ulike enhetene, hvordan en del prosesser kan forenkles og digitaliseres.  

I noen høringer planlegges det en økning av ansatte. Det har vært presentert som et premiss at 

omorganiseringen ikke skulle føre til økte stillingsressurser. Administrasjonen forventer at de samme 

prinsippene som brukes innad i fakultetene også må gjelde for hele den administrative 

organiseringen. 

Det er grenseflater mellom enhetene og fakultetene men de er lite konkretisert. E læring omtales 

under Utdanningsadministrasjonen, Senter for nye medier og IT, mens e-læringsressurser i 

avdelingene nærmest er utelatt. Ansatte på fakultetene vil få mange enheter å forholde seg til når 

det gjelder e-læring. 

Det vil også bli utfordrende for faglige ledere og fakultetsadministrasjonen å forholde seg til den 

organisasjonen som en ser trer frem gjennom alle de 11 høringene. I noen av høringene finner vi 

strategiske betraktninger utover eget funksjonsområde.  

Avdelingsadministrasjonen opplever at ikke alle høringene har forholdt seg til den faglige 

organiseringen og refleksjoner rundt enhetlig ledelse ser vi lite av. F.eks er det i noen høringer tegnet 

inn direktør mens det i andre høringer er tatt høyde for en enhetlig ledelse. Administrativ 

ledelsesstruktur er ikke omtalt på fakultetet.  

Fakultetsadministrasjonen er kun en skisse hvor flere driftsfunksjoner foreslås overført fra 

fellesadministrasjonen til fakultet. Dersom dagens bemanning videreføres på fakultetsnivå vil dette 

medføre en økt arbeidsbelastning på de ansatte på fakultetsnivå.  



Organisasjonsutviklingsprogrammet har gått over en lang tidsperiode. Funksjonsplan for 

fakultetsadministrasjon er likevel lite planlagt og uklar, mens fellesadministrasjonen er i ferd med å 

falle på plass. Dette oppleves negativt og en fare ved dette er at fakultetene kan miste kompetente 

ansatte.  Det er viktig at det er en karrierevei for ansatte på fakultet og at det ligger interessante 

arbeidsoppgaver også på fakultet (ikke bare drift) som krever høy kompetanse.  

Det er nødvendig at myndighetsnivå for administrativ leder på fakultetsnivå harmoniseres med 

myndighet til administrative ledere i fellesadministrative tjenester slik at det ikke vil være nødvendig 

å involvere dekan i saker hvor det oppstår uenighet i administrative saker mellom fakultet og 

fellesadministrasjon.  

Når forslag til funksjonsplan for fakultetsadministrasjonen foreligger bør denne sendes på høring til 

fakultetene. 

 

På vegne av avdelingsadministrasjonen ved AHS, 

Marit Ubbe 

Rådgiver / Avdeling for helse- og sosialfag / Høgskulen på Vestlandet 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 

HØRING - Funksjonsplaner administrativ organisering  

Takk for muligheten til å sende inn et høringssvar. Avdelingen fikk tilsendt mail 29.11.17 med 

funksjonsplaner for de 10 ulike områdene. Det forelå ikke noe samlet tekst eller organisasjonskart og 

dette ble heller ikke sendt på forespørsel. Avdelingen har hatt to åpne høringsmøter og ledergruppen 

har også diskutert funksjonsplanene. Flere deltok også på det åpne høringsmøtet. Høringsfristen var 

13.12.17. 

Vi forstår det slik at OU gjerne vil ha tilbakemelding på hvert område, men avdelingen vil si noe 

generelt før det blir knyttet kommentarer til noen av områdene. 

Vi savner også et eksternt blikk på hva vi gjør fra andre utenom Norge som f.eks. McMaster som har 

bygget om sin administrative organisering nylig. 

I alle høringsmøtene ble det påpekt at det var mye informasjon som det var vanskelig å sette seg inn i 

da det ikke forelå noen generell kommentar eller kart. Dette gjorde planene vanskelig tilgjengelige. I 

tillegg bærer planene preg av at det er ulike grupper som hadde jobbet hver for seg uten å ha en 

helhetlig tenkning hverken på tvers av områdene eller ut mot avdelingene/fakultetene. I en slik 

silotenkning vil kravet til mer ressurser bli stort når oppgavene blir flere og skal gis til alle campus. 

Dette fremgår også ved at de fleste (alle?) områder har behov for å øke stillingsressursene. De ulike 

områdene sier noe om grenseflatene mot de andre områdene og mot fakultetene, men dette blir i 

liten grad utdypet (utdanningsadministrasjonen er unntaket).  

Vårt utgangspunkt er at administrasjonen sammen med fakultetene skal bidra til at HVL oppfyller sitt 

mandat, da er det av stor betydning at administrasjonen er lydhør for fakultetenes behov for 

støttefunksjoner og er en positiv leverandør i henhold til det. Det må da i stor grad være fakultetets 

behov som er utgangspunkt for hva administrasjonen til enhver tid skal tilrettelegge for og prioritere 

oppgaver i forhold til. På denne måten vil fagpersonale og administrasjon arbeide sammen til det 

beste for HVL. Når ikke fakultetsadministrasjonen er beskrevet og det i liten grad tar utgangspunkt i 



overgripende funksjoner fra student/ansatt på fakultetet blir det vanskelig å se om administrasjonen 

blir effektiv og tett på de som trenger støtte. Det vi kan risikere ut fra disse planene er at HVL får en 

administrasjon som har mange med spesialkompetanse, mens HVL har få som arbeider på 

fakultetene. De med spesialkompetanse vil drive med sine utredninger og analyser og sette sin 

dagsorden som fakultetene må levere inn til. Mens, fakultetene må drive med studentarbeid og i 

pressede situasjoner får bare i liten grad hjelp når de trenger det fordi det ikke er de som bestemmer 

hva som skal gjøres og når. 

UTDANNINGSADMINISTRASJONEN 
Høyringsspørsmål: 

1. Har du innspel til forslag til målbilete for utdanningsadministrasjonen som er presentert 
her (kap. 1)? 

Vi støtter funksjonsområdet som er beskrevet av Utdanningsadministrasjonen der de skal sørge for 

gode støttefunksjoner, og samarbeide med faglig ledelse og vitenskapelige tilsette for å utvikle 

utdanningene og støtte opp om studentene sin læring ved HVL. Studiekvalitet og kvalitetsutvikling 

må synliggjøres i alle ledd fra fakultetsadministrasjonen til utdanningsadministrasjonen og styret. 

2. Har du innspel til utfordringsbilete for Utdanningsadministrasjonen som er skissert her 
(kap. 2)? 

Vi vil ha team/tett samarbeid med utdanningsadministrasjonen, men også på tvers av de ulike 

fakultetene for å sikre lik praksis og effektivisering. En bør supplere utviklingsbildet under 

Studietilsysforskriften med at høgskolen må dokumentere at kravene i Studietilsynsforskriften er 

oppfylt. Dette innebærer mer ressurser for å følge opp. Savner også omtale av et lokalt «NOKUT» i 

forhold til kvalitetssikring/selvakkreditering av studieprogram. 

3. Har du innspel til forslag til organisering av Utdanningsadministrasjonen (kap. 3)? 
Utdanning burde være det store satsingsområdet, med mye kreativitet for samhandling og nytenking 

samt effektivisering med digitale prosesser. Campusovergripende funksjoner og oppgaver under 

administrativ faglig ledelse burde her være mulig, mens det ser ut til at nærregion og fokus på 

regional ledelse ser ut til å være viktigst for flere.  

4. Har du innspel til forslag om leiing av Utdanningsadministrasjonen (kap. 4)? 
Hvert fakultet bør ha en administrativ leder med myndighet som kan være bindeleddet mellom 

utdanningsadministrasjonen, fakultetet og instituttene. Behovet for en instituttnært administrativ 

støtte blir større med de store instituttene og fakultetene. 

5. Har du innspel til forslag om einingar  og delfunksjonar i Utdanningsadministrasjonen (kap. 
5)? 

Utdanningsadministrasjonen bør ha nær tilknytning til fakultetene da dette er en av de viktigste 

funksjonene her. Og manglende beskrivelse av fakultetsadministrasjonen blir et stort savn. Eksempel 

på dette er studentsaker som ikke bør behandles både på fakultet og sentralt dersom det skal være 

effektiv saksgang. 

Det er flott at analysearbeidet blir trukket frem. Men, for at dette ikke bare skal bli analyse av 

rapporteringstall må dette arbeidet enten foregå på fakultetene eller i samarbeid med de ansatte 

der. 

Det er flere området som definerer læringsstøtte og digitalisering som sine områder og som ser 

behovet for å øke antall ansatte som arbeider opp mot dette. Dette må ses i sammenheng og ikke 

minst må det bli skilt mellom rent tekniske tjenester (It) og administrativ støtte i skjæringen mellom 

pedagogikk og IKT og nærheten disse må ha til utviklingsarbeidet som må gjøres og da ikke som en 

bestillertjeneste, men som en funksjon som arbeider i lag med brukerne.  



6. Har du øvrige innspel til funksjonsplan i Utdanningsadministrasjonen? 
Fakultetsadministrasjonen må drive med mer enn studieplanarbeid. De må også utvikle og oppdatere 

styringsredskap for utdanningskvalitet. Og dette innebærer også utvikling og opplæring i nettbaserte 

emner og LMS. 

FORSKNINGSADMINISTRASJON 
Høyringsspørsmål: 

1. Er det sider ved målbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje er beskrive 

(kap. 1)? 

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.  

2. Er det sider ved utfordringsbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje er 

beskrive (kap. 2)? 

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

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. 

4. Har du innspel til forslag om leiing til funksjonsplanen for 

forskingsadministrasjonen (kap.4)? 

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. 

5. Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar for 

forskingsadministrasjonen (kap. 5)? 

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. 

6. Har du øvrige innspel til funksjonsplan for forskingsadministrasjonen? 

7. 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? 

INTERNASJONALT FORSKNINGS- OG UTDANNINGSSAMARBEID 
Høyringsspørsmål: 

1. Er det sider ved mål- og utfordringsbiletet for internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid som ikkje er beskrive (kap.1)? 

FHS innfrir ikke den nasjonale målsetningen om andelen av studentmobilitet. Tallene er spesielt lave 

på mastergradsutdanningene, men også for bachelorutdanningene. De fleste bachelorutdanningene 

på fakultetet er rammeplanstyrte. Det er utfordrende å finne utvekslingstilbud som er overlappende i 



så stor grad at kompetansekravet i rammeplanen oppnås. Mange av masterutdanningene er på 

deltid. Det derfor utfordrende å finne utvekslingstilbud som tilfredsstiller både krav til kvalitet og kan 

tilpasses utdanningsløpet. 

AHS har i dag faglige koordinatorer som samarbeider med internasjonalt kontor. Det vil være 

nødvendig i tillegg å ha en administrativ internasjonal koordinator på hvert fakultet. 

Kommunikasjonene mellom studieveiledere og praksiskontoret om alle innreisende og utreisende 

studenter for å ivareta disse studentgruppene på best mulig måte blir derfor både viktig og 

nødvendig. I prosesskartleggingen ble det beskrevet at studieveilederne/administrasjon bør 

kvalitetssikre forhåndsgodkjenningen siden de skal innpasse emnene i etterkant. 

 
2. Har du innspel til kap. 2 kompetanse og kapasitet? 
3. Har du innspel til forslag til organisering og leiing av funksjonsområdet internasjonalt 

forskings- og utdanningssamarbeid (kap. 3)? 
Fakultetsadministrasjonen kan ikke bare være de som skal være det siste utførende leddet, men må 

være med fra inngåelse av avtaler til kvalitetssikring av innholdet. Her må det være teamarbeid rundt 

studietilbudet fra alle involverte.  

 

4. Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar på funksjonsområdet internasjonalt 
forskings- og utdanningssamarbeid (kap. 4)? 

5. Korleis sikrar vi kobling mellom fellestenesta og fagmiljøa/ forskarane? Kva kan være 
aktuelle møtepunkt? Behøver ein nye møtepunkt? 

Det blir foreslått at alle støttefunksjoner knyttet til studentutveksling skal flyttes til fakultetene. 

Dersom det skal gjøres må fakultetsadministrasjonen økes opp. Noe det ikke er tatt høyde for. 

6. Kan eit «utvekslingsnettverk» på tvers av dei fire fakulteta, koordinert av fellestjeneste, 
bidra til å sikre kobling/ god dialog mellom fellestenesta og studierettleiarane i arbeidet 
med studentutveksling? Dersom ikkje, kva er ditt forslag? 

Det er beskrevet at studieveilederne skal være involvert i rådgiving, faglig forhåndsgodkjenning, og 

innpass for utvekslingsstudenter. Det er ikke foreslått at studieveilederne skal være informert om 

innvekslingsstudenter. Revisjonsarbeid av emner og studieplaner for å innfri kravene for 

internasjonalisering i Studietilsynsforskriften samt utvikle nye internasjonale emner og studietilbud 

er ressurskrevendekrevende for avdelingen. 

 

7. Korleis kan seksjon for internasjonalt samarbeid bli kjent og profilere seg i den nye 
organisasjonen? 

8. Har du fleire innspel til funksjonsplanen for internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid? 

 

INTERN OG EKSTERN SAMHANDLING 
Høyringsspørsmål: 

1. Har du innspel til målbiletet for funksjonsområdet intern og ekstern samhandling (kap.1) 
2. Har du innspel til utfordringsbiletet for funksjonsområdet intern og ekstern samhandling 

(kap. 2)? 
Utfordringsbilde har fokus på for liten student rekruttering. Her burde det vært løftet frem at HVL 

har studier/studiesteder med for liten student søkning, men også studier/studiesteder med svært 

god student søkning. For fremtiden bør vi utnytte dette til en fordel der studenter kan få deler av 

utdanningen på andre campus enn der primærsøkningen er til. Undervisningsbolker, veiledning og 



praksis kan gjøres på tvers. Kanskje de nye rammeplanene gir oss nye muligheter til å være kreative 

slik at det som i dag er en utfordring kan bli et fortrinn i konkurransen om studenter for fremtiden? 

Avbyråkratisering og effektivisering løftes frem som en del av utfordringsbilde – det burde være en 

viktig del av samhandlingen – mye kan løses med et godt intranett, e-læring og et godt samarbeid 

mellom faglig og administrativt ansatte. Det er særlig utfordrende når administrativt apparat setter 

store grenser for faglige oppgaver. 

Dimensjoneringen er stor, her ønskes mange nye stillinger som det ikke finnes noe forslag til 

inndekking for. Økes det med stillinger innen administrasjon (funksjonsområde samhandling) slik det 

er foreslått, må det bli færre innen andre deler av organisasjonen. 

3. Har du innspel til forslag for organisering av funksjonsområdet intern og ekstern 
samhandling (kap. 3)? 

4. Har du innspel til forslag for leiing av funksjonsområdet intern og ekstern samhandling 
(kap. 4)? 

5. Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar i funksjonsområdet intern og 
ekstern samhandling (kap. 5)? 

Til tross for overskriften også er ekstern samhandlinger fokus mye innover rettet mot deling i 

oppgaver som må løses ved å ha personer på hver campus og i hver nærregion.  

6. Samhandling er nytt som eige funksjonsområde ved høgskulen, og vi har prøvd å avgrense 
det i funksjonsplanen. Er denne avgrensinga forståeleg? Er det lett å forstå kva intern og 
ekstern samhandling er? 

7. Vi har lista opp ein del overordna arbeidsoppgåver som ligg under funksjonsområdet (sjå 
kap. 1.4). Er det tenester som de meiner bør ligge til funksjonsområdet som ikkje er med i 
denne lista? 

8. Det er nemnt nokre hovudpunkt frå det vi meiner er utfordringar knytta til 
funksjonsområdet (sjå kap. 2). Er det noko som mangler her eller nokre punkt som burde 
vært meir detaljerte? 

9. Har du øvrige innspel til funksjonplanen for intern og ekstern samhandling? 
 

AREALFORVALTNING, DRIFT OG PROSJEKT 
1. Har du innspel til målbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap 

1.)? 
2. Har du innspel til utfordringsbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt 

(kap. 2)? 
3. 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? 

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’.   

 

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

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. 

 

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

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

7. 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). 

8. Er det andre eigedomsrelaterte oppgåver som bør leggjast til funksjonsområdet? 
9. Har du øvrige innspel til funksjonsplan for Arealforvaltning, drift og prosjekt? 

 

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! 

Avdelingsadministrasjon, AIØ (Henning Norheim) 
Funksjonsplaner og forslaget til administrativ organisasjonsstruktur – overordnet kommentar fra 
administrasjonen ved AIØ (Avdeling for ingeniør- og økonomifag) 
 
Vi mener at dokumentene som er fremlagt som funksjonsplanene og som igjen skal være et forslag til 
administrativ organisasjonsstruktur er svært mangelfulle, og ikke kan gi grunnlaget for å lage 
bemanningsplaner. 
 
Dette skyldes en rekke forhold: 

- Det mangler en overordnet plan som viser koplingene mellom enhetene i 
fellesadministrasjon og mot fakultetsadministrasjonen. 

- Fakultetsadministrasjonen er liten grad beskrevet i dokumentene.  
- For fakultetene og instituttene vil den komplekse strukturen med mange smale og spissede 

enheter i fellestjenesten, føre til mange kontaktpunkt og bli uoversiktlig. 
- Det er bare arbeidsoppgavene til fellestjenesten som er beskrevet i tilstrekkelig grad i 

funksjonsplanene, de administrative arbeidsoppgavene på fakultets- og instituttnivå er i liten 
grad beskrevet. 

- Den sterke kompetansen i fakultetsadministrasjonen blir i mange av funksjonsplanene 
redusert til å bare gjøre driftsoppgaver, nærmest være en støttefunksjon for fellestjenesten. 

- Fakultetet må ha nok ressurser og bemanning for å levere robuste, profesjonelle tjenester 
med høy kvalitet 

 
På bakgrunn av dette mener vi at disse funksjonsplanene ikke kan gir et godt grunnlag for å lage 
bemanningsplaner i februar 2018. HVL som organisasjon må ta seg tid til å vurdere kommentarene 
og innspillene som kommer gjennom denne høringen. Videre må hele administrasjonen ved HVL bli 
beskrevet, ikke bare fellestjenesten. Det er på denne måten kan HVL finne en hensiktsmessig 
administrativ organisasjonsstruktur, som kan bidra til vekst for hele institusjonen.  
 
Vi imøteser en ny høring der hele administrasjonen blir reelt fremstilt, og hvor man kan se hvordan 
de overordnete linjene skal være.    



Avdelingsadministrasjonen, AL (Tone Reistad) 
Funksjonsplanar og administrativ organisering, overordna kommentarar frå administrasjonen ved 

Avdeling for lærarutdanning. 

Vi savnar ein overordna diskusjon rundt premissa for administrativ organisering, og eit forsøk på å 

tenke heilt nytt og frikopla frå administrativ organisering i dei tre fusjonerte høgskolane. Vi savnar 

vidare diskusjon og vurdering av innspel frå tidlegare høyringar om administrativ organisering. Det 

som ikkje fungerer i dagens administrative organisering er i lite diskutert og overordna strategisk 

betraktning utover det enkelte funksjonsområde er i liten grad berørt. Dette medfører at det er 

vanskeleg å sjå heilheit og samanheng mellom funksjonsområda. Slik funksjonsplanane foreligg kan 

det sjå ut som at det å bygge den administrative strukturen i seg sjølv er meir framtredande enn å 

tilpasse den administrative strukturen til fagleg organisering og faglege behov innanfor utdanning og 

forsking. Fakultetstilsette/administrativt tilsette i fakultet har i svært liten grad vore representert i 

dei ulike prosjektgruppene og «kundeperspektivet» i tenestene er i liten grad berørt. I praksis betyr 

fordelinga av ressursane ei utarming av fakulteta og vingeklipping av dekanen til fordel for meir makt 

og råderett over ressursane i administrative einingar. Det har stor betydning å ha råderett over 

ressursane. 

Ein diskusjon og refleksjon rundt kva eins leiing betyr er lite omtalt i fleire av planane. Prorektorane 

har ansvar for administrative funksjonsområde og i tråd med kravet om effektivisering og 

avbyråkatisering bør det ikkje byggast for mange undereiningar under desse. Direktørstillingar og -

titlar bør kun brukast på nivå to, og ikkje på nivå tre i organisasjonen. Mange einingar med smale 

funksjonsområde, vil bety mange kontaktpunkt og gjere det vanskeleg for fakulteta og fagleg tilsette 

å finne fram til nødvendig støtte. Det vil auke behovet for koordinering og møteplassar, og stele 

ressursar. På fleire område er det skissert at fakultata skal ha tilsette med kontaktpunkt-, bindeledd- 

eller koordinatorfunksjon. Ein kan spørre seg om dette er hensiktsmessig og rette måten å bruke 

knappe ressursar på. Enten må ansvar for ei oppgåve/prosess ligge i fakultet eller i fellestenester, 

utan koordinerande mellomledd. På samme måte som for fagleg organisering, bør prinsippet om 

personalansvar for 20-30 medarbeidarar også gjelde fellesadministrative einingar.  

Fleire av funksjonsplanane omtalar på detaljert nivå oppgåvene som er tenkt løyst av 

fellesadministrative einingar. Når det kjem til oppgåver i fakultet innanfor samme funksjonsområde 

er oppgåvene ikke omtalt tilsvarande. Ein får dermed ikkje heilheit i alle oppgåver innanfor 

funksjonsområda og planane kan ikkje brukast som grunnlag for bemanning.  Det er såleis heller ikkje 

svart på mandatet for gruppene, som seier at «planane skal skildre administrative funksjonar både i 

felleseiningar og i fakultetsadminstrasjonane». Problematiske grenseflater og heilheitleg 

ressursforvaltning av administrative ressursar er også lite diskutert. 

Argumenta for å samle hovudvekta av administrative oppgåver i fellestenester er at tenestene blir 

meir fleksible, effektive og robuste, og at dette gir sterke kompetansemiljø som grunnlag for kvalitet 

og profesjonalitet i tenestene. Vi stiller spørsmål ved argumenta/påstandane om at profesjonell 

administrasjon og kvalitet er knytta til samling av fellestjenester. Nokre administrative oppgåver 

egner seg for fellestjenester (overordna fakultetsovergripande og systemretta oppgåver) , andre ikkje 

(oppgåver som løysest best nært fagmiljø og fakultetsleiing, i samarbeid med desse). Kompetanse, 

utvikling og strategisk tenking er like nødvendig og viktig som grunnlag for kvalitet og profesjonalitet i 

tenester på fakultetsnivå som i fellestenester. Prosedyrar/prosessar som egner seg for fellestjenester 

bør ligge felles, mens prosessar og oppgåver som er utdannings- og forskingsnære må ligge på 

fakultet.  

Med den foreslåtte fordelinga av ressursar vil heilt nødvendige tenester i fakultet bli svært sårbare.  



Argumentasjonen for å samle administrasjonen i fellestenester, slik det er omtalt i fleire av 

funksjonsplanane og i beslutningsnotat om administrativ organisering, medfører at administrativt 

tilsette som i dag høyrer til i fakultet kjenner på stor uro og usikkerheit i oppgåver, stillingsinnhald og 

utviklingsmuligheter framover. Ein opplever at med denne argumentasjonen blir administrative 

oppgåver i fakultet redusert til reine driftsoppgåver, mens utvikling og overordna administrative 

oppgåver skal foregå i fellestenester. Heller enn å bygge A-lag og B-lag må vi bygge felles identitet, 

godt samarbeid og lagfølelse på tvers av einingar i organisasjonen.  

Som fakultet er vi heilt avhengig av tilgjengelege og velfungerande tenester frå alle 

fellesadministrative einingar. Det er eit svært omfattande arbeid å sette seg inn i alle funksjonsplanar 

og funksjonsområde, prøve å sjå samanhengen mellom funksjonsområda og forstå heilheten i 

materialet. Mange grenseflater og plassering av enkelte oppgåver/einingar er heller ikkje avklarte, og 

bør ha ei breiare tilnærming. Dette kjem i tillegg til manglande omtale av administrative oppgåver i 

fakultet. Med dette grunnlaget er derfor tilnærma umuleg å svare velbegrunna og presist på alle 

spørsmåla i høyringa. Vidare prosess etter høyringa må legge opp til ein langt breiare diskusjon for 

heile det adminsitrative feltet, og ikkje vere isolert til det enkelte funksjonsområdet. 

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (Geir Anton Johansen) 

 Innspill om administrativ organisering fra FIN  

Det er mye positivt å si om det grundige kartleggingsarbeidet som er gjort av OU-teamet. Som 

påtroppende dekan ved FIN savner imidlertid en overordnet diskusjon rundt premissene for 

administrativ organisering. Funksjonsplanene er fragmenterte og det er derfor vanskelig å få en 

helhetlig oversikt over organisasjonen slik den fremgår i alle funksjonsplanene. Beskrivelse av 

fakultetsadministrasjonene er ufullstendige og lite omtalt i mange av dokumentene. Videre virker 

funksjonsplanene lite samkjørte, noe som gjør det vanskelig å ta stilling til dem. På grunn av dette og 

travle dager velger jeg derfor å sende inn dette dokumentet i stedet for å svare gjennom Questback 

som angitt. Jeg har imidlertid drøftet dette behørig med dagens administrasjon ved AIØ campus 

Bergen slik at mange av mine synspunkter som dekan ved FIN, er ivaretatt der.  

Etter ledermøtet tirsdag 12. desember forstår jeg at dette er et første utkast som det er ønskelig med 

innspill til, heller enn et fullført arbeid. For å nå det siste er det viktig å spørre hva fakultetene mener 

er deres behov? Det er svært viktig at den administrative organiseringen støtter best mulig opp om 

fakultetenes virksomhet. Det er der både verdiskaping og faglig utvikling skjer. Faglig utvikling er det 

viktigste strategiske perspektivet, og det må være ivaretatt hvis HVL skal hevde seg i en sektor med 

tiltakende konkurranse.  

I bildet som tegnes er ikke fakultetene og dekanene tatt med i toppledergruppen, nivå 2, bare de tre 

prorektorene og de to direktørene. Det blir nærest umulig å svare på høringene uten at dette er 

ivaretatt på en bedre måte. Faglig ledelse i UH-sektoren betyr at faglige vurderinger må være med, 

men i de nåværende dokumentene er fakultetene nevnt stedvis med mindre administrative 

oppgaver. Slik sett har denne prosessen begynt i feil ende dersom målet var å skape en 

hensiktsmessig organisering av administrasjonen.  

Vi må tilstå vi er skeptiske til antallet enheter (avdelinger, seksjoner, team etc.) i fellestjenesten som 

til dels har et overlappende virksomhetsområde. Det gjelder bl.a. senter for nye media og deler av IT 

og kommunikasjon. Man kan også stille spørsmål om det bør være en egen avdeling/seksjon for 



samfunnskontakt. Det er en integrert og viktig del av fakultetenes virksomhet – sammen med 

prorektor for samhandling.  

HVL bør ta lærdom av det som gikk galt i 2013-14 da HiB flyttet til Kronstad. AIØ mistet flere gode 

administrativ ansatte i omorganiseringen da, uten å få erstattet tjenesten de utførte. Resultatet var 

at AIØ måtte tilsette nye administrative for å få dekket de reelle behovene ved avdelingen. Disse, 

sammen med de som sogner til FIN ved de andre campusene, er viktige å ha med videre.  

Faren er at fakultetsadministrasjonene blir marginalisert i forhold til fellesadministrasjonen, samtidig 

som fakultetene har vært tydelige på behovet for å ha administrativt ansatte i fakultetene. Dette 

også til strategisk utvikling av virksomheten, se egen oversikt med behov for FIN på neste side.  

Det er også blitt klart uttalt i flere sammenhenger at det skal ytes bedre administrativ støtte til 

instituttene. Det ser ikke ut til at det er tatt høyde for dette. Et annet viktig forhold her er også at vi i 

HVL har gått fra 10 til 4 avdelinger som bør gjøre det lettere å etablere god støtte ved fakultetene. 

Fra et faglig ståsted er det viktig at administrasjon ikke bare har sin identitet i de administrative 

oppgavene, men også i det faglige og fagmiljøene. 

Argumentene for å samle hovedvekten av administrative oppgaver i fellestjenester er at tjenestene 

da blir mer fleksible, effektive og robuste, og at dette gir sterke kompetansemiljø som grunnlag for 

kvalitet og profesjonalitet i tjenestene. Vi synes det er synd at påstandene om at profesjonell 

administrasjon og kvalitet er ensidig knyttet til en samling av fellestjenester – ikke minst fordi dette 

ikke stemmer med den erfaring vi har ved AIØ.  

Noen administrative oppgaver egner seg for fellestjenester, andre gjør det ikke. Kompetanse, 

utvikling og strategisk tenking er like nødvendig og viktig som grunnlag for kvalitet og profesjonalitet i 

tjenester på fakultetsnivå som i fellestjenester. Spesielt må prosesser og oppgaver som er 

utdannings- og forskingsnære ligge på fakultet.  

For at dekanene skal kunne drive fakultetene på en tilfredsstillende måte, trenger de ha tilstrekkelige 

administrative ressurser i linje. Under er det satt opp et anslag vi anser som nødvendige 

administrative ressurser i FIN: 



 

 
Det er ellers en ubalanse i størrelsen på høringsinstansene, fra store fakultet med mange ansatte til 

små sentrale enheter med få ansatte. Vi håper det vil bli tatt høyde for i vurderingen av 

høringssvarene. 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
Forskerforbundet ved HVL ønsker med dette å gi en samlet høring på  

1. Funksjonsplan - Arealforvaltning, drift og prosjekt 
2. Funksjonsplan - Biblioteket 
3. Funksjonsplan - Forskningsadministrasjonen 
4. Funksjonsplan - Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 
5. Funksjonsplan - IT 
6. Funksjonsplan - Organisasjon-HR (inkludert OU og digitalisering) 
7. Funksjonsplan - Samhandling 
8. Funksjonsplan - Senter for nye medier 
9. Funksjonsplan - Utdanningsadministrasjonen  
10. Funksjonsplan - Økonomi 

https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-areal-drift-og-prosjekt.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-biblioteket-hvl.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-forskningsadministrasjonen.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-internasjonalt-samarbeid.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-it.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/funksjonsplan-organisasjon-hr291117.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-samhandling.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan---senter-for-nye-medier.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/funksjonsplan-avdeling-for-utdanning.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-okonomi.pdf


FF vil først komme med noen generelle betraktninger, så vil vi gi kommentarer til enkelte av 

dokumentene. Med kort tid er det utfordrende å gi en total helhetlig vurdering.  

 

Det er et viktig strategisk grep som skal gjennomføres og man kan stille seg spørsmål i hvilken grad 

man har sett på total risiko ved å ikke ta seg nok tid til å legge en så viktig brikke på plass ved HVL. Vi 

skal gi kvalitativ god service til alle på HVL, uavhengig av geografisk tilhørighet, fakultet, student, 

vitenskapelig og TAP. Regionen skal opplever at det er en profesjonell institusjon de har samarbeid 

med. 

 

Det er tre viktige spørsmål å ta med videre 

1. Hvilken organisasjon er HVL? 

2. Sentralisering, desentralisering, distribuert ansvar 

3. Fakultets- og instituttnivå 

 

HVL har invitert til å kommentere 10 forslag til funksjonsplaner for administrativ organisering. For hver 

av de valgte funksjonene blir FF invitert til å svare på 8-10 spørsmål. En slik detaljert invitasjon til 

inkludering, lytting tett på organisasjonen gir store forventinger om deltagelse og kapasitet for å 

justere svakheter i utkastet. 

 

De fleste enkeltrapportene gir en rekke gode beskrivelser av oppgaver administrasjonen arbeider med 

i dag (målbilde) og utfordringer for fremtiden (utfordringsbilde). 

 

Dialogen om hvilke deler av organisasjonen som får tette koblinger til våre dyktige administrativt 

ansatte er viktig fordi det er en knapp ressurs ved HVL. 

 

Når delhet blir eneste prinsipp for arbeidet tar OU-teamet vekk den avgjørende viktige muligheten 

som HVLs rektor og styre har for å gjøre strategiske valg. Sentrale spørsmål (gitt over) er ikke 

tematisert. Overaskende nok eksisterer det ikke et over- eller metadokument for disse overordnede 

vurderingene. Uten helhetsperspektiv og strategiske valg kan denne viktige prosessen fort ende opp i 

en uheldig stiavhengighet. 

 

Men både prosessen og planene blir oppfattet å ha grunnleggende og store mangler. FF er kritiske til 

selve prosessen som med svært korte tidsfrist på høringsrunde ikke legg til rette for reell medvirkning. 

Videre er FF kritiske til at det ikke ser ut til å være gjort ei vurdering ut fra et nærhetsprinsipp. 

Utredninga har en klart top-down tilnærming. Man tar utgangspunkt i Fellesadministrasjon og 

Fakultetsadministrasjon. Det er i liten grad vurdert hva dette fører til i den daglige drifta for de faglige 

tilsette der de arbeider, og hva dette har å si for kontakten mellom høgskulen og studentene. 

 

Det er vanskelig å se eller tydelig viser hvordan styrevedtaket i sak 17/17 tas til følge. Vedtak om 

administrativ organisering: «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.» 

 

Det god utredningsarbeidet knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling mellom fellesadministrasjon og 

fakultetsadministrasjon som var i delprosjektgruppas rapport er ikke tatt aktivt i bruk. Grunnlaget for 

campus-utviklinga som ligg i fusjonsavtalen er heller ikke omtalt. Begge disse dokumentene var 

grunnlag for styret si delegering til rektor.  



 

FF kan ikke se at det er konkretisert hvilke administrative ressurser som skal legges til dekan sitt 

omfattende ansvar innen utdanning, forsking, formidling, og det store personal- og økonomiansvaret. 

FF ser heller ikke at det er konkretisert hvilke administrative ressurser som må ligge på de ulike campus 

for å sikra og utvikla gode tjenester til studenter og tilsette.  

 

F.eks. gir funksjonsplanen for Utdanningsadministrasjonen ingen konkrete forslag til ansvarsdeling 

mellom fakultet og fellesadministrasjonen. Betyr det at man har lagt opp til en struktur der dekan og 

fakulteta må bestille administrative tjenester fra fellesadministrasjonen. Med kompleksiteter på HVL 

kan dette synes noe laust. 

 

Gjennomgående ser det ut som de administrative ressursene er bygd opp rundt rektorat og direktører. 

Det vil svekke fakultetene og kan fort tas til «inntekt» for å sentralisere administrative ressurser og slik 

gjøre HVL topptung.  

 

I Funksjonsplan for Organisasjon – HR prøver man å tydeliggjøre bruken av årsverk til ulike tjenester. I 

rapporten er ikke det ikke vist til hvordan dagens status for årsverka fordeler seg på 

fellesadministrasjon, avdelingsadministrasjon og ulike campus vil bli tatt høyde for i den framlagde 

funksjonsplan. 

 

Med 10 enkle rapporter er det vanskelig å se hvordan de ulike administrative arbeidsoppgavene eller 

ansvarsområda har grenseflater/griper inn i hverandre. Under vise det til tre eksempler dere dette ikke 

er tatt hensyn til: 

A) Arealforvaltning, drift og prosjekt og funksjonsplan for Utdanningsadministrasjon viser at 
opplegget for Time Edit viser at ansvaret for dette er uavklara. Den skissa som er foreslått for 
TimeEdit og Areal bryt fullstendig med velfungerende strukturer og arbeidsmåter i nærregion Sogn 
og Fjordane.  
B) Funksjonsplanene for Forskningsadministrasjon og Internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid er heller ikke sett i sammenheng.  
c) Mobilitet for student- (og tilsett) er heller ikke koblet Utdanningsadministrasjon. 
 
Det vise til i funksjonsplanen for forskningsadministrasjon i organisasjonskart, der linjen er tegnet inn 
til en Forskningsdirektør. Dette strider mot en enhetlig ledelse der ledelse og ansvarsoppgaver vil 
rapporterer til prorektor og en fornuftig distribuert organisasjon der forskinga faktisk skjer ute ved 
fakultet og senter. 
 
Funksjonsplanene er gjennomgående lite konkrete og tydelige på kvar ansvar skal ligge 
Funksjonsplanene kommuniserer ikke med hverandre og til tider kan de være motstridene. 
 
Forskerforbundet kan ikke godta at de utsende funksjonsplanene skal være grunnlaget for den videre 
utforminga av organisasjonen da vi mener at funksjonsplanene er ikke forankra i styrevedtak 17/17. 
Planen må gjenspeile styrevedtaket. Fullmakten til rektor kan også synes i strid mot HU-loven.   
 

Enkelt innspill: 

1. Funksjonsplan - Arealforvaltning, drift og prosjekt 
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 

https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-areal-drift-og-prosjekt.pdf


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

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

2. Funksjonsplan - Biblioteket 
FF viser til At der er viktig at alle studiestedene skal være likestilte og at alle skal kunne gi kompetent 

hjelp. 

En utfordring som ikke er tatt med er Kompetanseheving av bibliotekpersonalet. Bl.a. sett i lys av 

universitetsambisjonen. Bibliotekpersonalet skal kunne gi et likeverdig tilbud på alle campus. 

Det vil være utfordrende bibliotek at de er inndelt i 4 fagseksjoner + en plasskoordinator å forholde 

seg til. Sekjsonslederne har personalansvar og er den som får informasjon om den enkelte ansatte så 

som ferie / avspasering / sykdom / reisevirksomhet / møtevirksomhet.  Plasskoordinator: den som 

har ansvar for alt som har med de fysiske lokaler på stedet + diverse andre avgjørelser lokalt? + 

skrankevaktplaner - uten å ha kjennskap til den informasjon som seksjonslederne med 

personalansvar.  Medlemmene lurer på hvordan informasjonsflyten blir mellom seksjonslederne og 

plasskoordinatoren. 

I hvilken grad Biblioteket vil kunne ivareta brukerne mener flere medlemmer at dette må prøves ut 

før man kan svare på spørsmålet. Det er helt avgjørende at det blir organisert team på tvers. 

FF ser at organiseringa legger til rette for samarbeid med fakultet og administrasjon, men en 

kontaktbibliotekarordningen må videreføres på en sådan måte at kontaktbibliotekarene fortsatt er 

tett på rent fysisk for å få til et godt samarbeid. Dette er viktig for medlemmene 

Hvis det blir bestemt at vi skal deles inn i funksjonsområder - så er det flere medlemmer som ønsker 

å få endret navn på 2 av funksjonsområdene. "Seksjon for studiestøtte" kan f.eks endres til "Seksjon 

for studie- og læringstjenester" og "Seksjon for forskningsstøtte" kan endres til "Seksjon for 

forskningstjenester". Begrunnelse: Studiestøtte og Forskningsstøtte blir fort asosiert med 

økonomiske støtteordninger. 

Et problematikken er at det er campus som ikke har IT-personer nær biblioteket. Etter undersøkelse 

viser det seg at 25% av spørsmålene som bibliotekarene får i skranken er it-relaterte spørsmål. Disse 

campus ønsker seg IT-hjelp plassert i nær tilknytning til bibliotekene. 

For å få til god ledelse er forståelse og innsikt i de enkelte sin arbeidshverdag/arbeidspress og god 
informasjonsflyt viktig. At bibliotekene blir behandlet likeverdig i forhold til økonomiske ressurser og 
vilkår. Det må være en balanse mellom geografisk og faglig ledelse. Om organisering med 
funksjonsledere blir valgt, så er det viktig at ansvarsforhold mellom seksjonsleder og 
plasskoordinatorer defineres på en tydelig måte. 

Det er viktig for at bibliotekene i HVL får likeverdige økonomiske vilkår som samsvarer med antall 
studenter og utdanninger. I tillegg er det viktig at den gode service vi yter overfor brukerne ved alle 
campus videreføres og styrkes ytterligere. 

Det blir pekt på mangler i tabellen på side 4 i Funksjonsplanen. I de 2 blå boksene nederst under 
"Seksjon for studiestøtte" som begynner med FIN er Sogndal uteglemt som studiested. Sogndal har 
Naturfag. I tillegg er det en feilskriving på fakultetet FLK. Det heter FLKI. IT-hjelp bør være mer 
tilgjengelig på alle campus. Bibliotekarbeidet er avhengig av IT og det er brukerne våre også. At 
bibliotekarene har like muligheter for å få kompetanseheving uansett om de jobber på en campus 
med få ansatte eller med mange ansatte. Folk er ikke fornøyde med skjemaene som ble brukt til å 
kartlegge, hvor mye arbeidstid de bruker på de ulike oppgaver. Skjemaet var på upresist og 
grovinndelt. De ansatte brukte mye tid på å utdype og forklare hva de bruker arbeidstiden sin til. 
Kartleggingen ligger til grunn for hvor mange ansatte man har behov for inn i hvert funksjonsområde. 

https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-biblioteket-hvl.pdf


Det viser seg i ettertid at det ikke ble tatt hensyn til kommentarfeltene og det oppleves som 
frustrerende. Flere medlemmer spør om det er korrekt at det er en nåværende bibliotekleder som 
skal sammenfatte høringssvarene fra de ansatte og bringe resultatet videre til nåværende viserektor 
for FOU. Er det ikke bukken og havresekken? 

Funksjonsplanen for Biblioteket er forbilledlig tydelig og gir godt oversikt for hvilke tjenester som vil 
væra ved hver av bibliotek og ved det enkelte campus.  

3. Funksjonsplan - Forskningsadministrasjonen 
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. 

Prosjektøkonomi har kontaktflater både med Forskningsadministrasjonen og 

Internasjonaliseringsfunksjonen, men ser at prosjektøkonomi/økonomi ikkje er nevnt når det gjelder 

tverrgående team/møteplasser. 

Under dimensjonering av ressurser: det vil også være behov for å auke ressursene til budsjettering og 

økonomioppfølging av forskningsprosjekter også – og ikkje bare auke ressursene til delen av 

forskningsadministrasjonen ansvarlig for ekstern finansiering – her må det være et samsvar. 

Det er viktig at man under kjerneprosesser som per i dag er skildra står det at budsjettering er eid av 

BOA-økonomigruppa er at prosjektøkonomene også er inne i oppgaver som søknad om eksterne 

midler, oppstart av prosjekt og prosjektavslutning.  

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. 

4. Funksjonsplan - Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 
Det er viktig å ha i minnet at prosjektøkonomene også god innsikt om hva som rører seg i 

organisasjonen, og ser/informerer om hvor viktig koplingen mellom forsking og utdanning er. 

Økonomi bør også vurderes som deltakere i tverrgående team når det gjelder søknader om/og 

oppfølging av ekstern finansiering 

7. Funksjonsplan - Samhandling 
I det vidare arbeidet med organisering av einingar innan funksjonsområde intern og ekstern 

samhandling, ser vi det naudsynt å nytte høve til å etablere HVL-Vidare som eige eining. Dette for å 

fylje med i tida og være ei eining som dekkjer alt av kompetanseutvikling. HVL-Vidare vil være meir 

begripeleg for samfunns- og arbeidsliv også brukt av andre UH-institusjonar. Vi tenkjer dette er eit 

betre omgrep enn kompetanseutvikling i samarbeid med arbeidslivet. Vi ser for oss at dette vert ei 

eiga eining, eit knutepunkt for heile HVL og at eininga i sin heilheit ligg under funksjonsområdet 

intern og ekstern samhandling. Deler av tenestene vil likevel ligge tett opp mot funksjonsområdet 

utdanningsadministrasjonen.  

Når det gjeld marknadsføringa av etter- og vidareutdanningstilbod, bør det være dedikerte personar 

som tek seg av dette, som kjenner til etter- og vidareutdanning, målgruppa og eininga. Dette for å 

sikre treffsikker marknadsføring til ei anna studentgruppe enn grunnutdanningsstudentane. Dersom 

det skal rettas økt fokus på alumni i tida framover, bør ein sjå dette i samanheng med ytterligare 

utvikling av HVL-Vidare.  

Vi saknar eit fokus på at ein skapar kultur for å oppdatere kvarandre internt i HVL om informasjon 

som er aktuell for ulike einingar for å oppnå etablerte mål. Det er viktig at ein har kultur for deling av 

https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-forskningsadministrasjonen.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-internasjonalt-samarbeid.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/08fad782aeee46ce94d4ea8f581f74f1/funksjonsplan-samhandling.pdf


informasjon og at ein tenkjer at HVL driv ein verksemd. Då må ein tenkje på kven som bør være 

representert i ulike samanhengar og sikre at ein vidareformidlar informasjon til riktig eining og fyljer 

opp. Innføring av eit CRM-system vil gjera denne jobben enklare. 

9. Funksjonsplan - Utdanningsadministrasjonen  
EVO er svært nøgd med at de framleis vert omtalt som eigen eining med eigen leiar. Men de er 

kritiske til at de i denne samanheng er organisert under Seksjon for utdanningskvalitet. Dette vil ikkje 

gje nokon form for meirverdi og utvikling av vår verksemd. Vi arbeider i tett samarbeid med 

utdanningskvalitet allereie og kjem til å gjera det også i framtida. Som ei eining som har eit høgt 

fokus på eksterne samarbeidspartar og utvikling og sal av nye studietilbod, er vi redd for at våre 

behov for å være i kontakt med omverda druknar litt dersom vi vert plassert under prorektor for 

utdanning, under seksjon for utdanningskvalitet. Vi kjenner oss meir heime under prorektor for 

samhandling sitt funksjonsområde. Utvikling av vidareutdanningstilbod og oppdrag er vår 

primæroppgåve og dette fordrar tett kontakt med eksterne samarbeidspartar og oppdragsgjevarar. 

Vi har derfor foreslått å etablere HVL-Vidare som eige eining. Dette for å fylje med i tida og være ei 

eining som dekkjer alt av kompetanseutvikling. HVL-Vidare vil være meir begripeleg for samfunns- og 

arbeidsliv også brukt av andre UH-institusjonar. Dette utelet ikkje behov for høg kvalitet på det 

studieadministrative og kvalitetsmessige arbeidet og vi er derfor opptatt av å ha eit god og nært 

samarbeid med Seksjon for utdanningskvalitet. 

EVO stiller seg undrande til at ansvar for rekruttering av studentar er lagt til eining for opptak og 

rekruttering. Dette ser vi på som ei oppgåve som tilhøyrar marknadsføring under prorektor for 

samhandling. Hovudansvaret bør altså leggast til denne eininga og utførast i tett samarbeid med 

studierettleiarar med god kjennskap til studietilboda på dei ulike fakulteta. 

I Funksjonsplan - Utdanningsadministrasjonen ser det ut til å ha blitt en organisasjonsendring ved å 

overføre oppgavene fra servicetorget i Bergen (tilsvarende fire stillinger) til 

utdanningsadministrasjonen. Det ville det gi større mening at timeplanlegging blir tilbakeført til 

utdanningsadm. da den er tett på den faglige aktiviteten på fakulteta og må godkjennes av dekan.  

Det er uheldig at rapporten ikke tar hensyn til at man i Bergen har en todeling av førstelinjetjeneste: 

a) studenttoget sorterer under utdanningsseksjonen og b) studieveiledning. Det utføres også andre 

lineoppgaver/backoffice-oppgaver som ikke kan løses «over disk» som i en resepsjon/ekspedisjon. 

Ei førstelinjetjeneste/resepsjon/ekspedisjon skal sørve både tilsette og besøkende. Kan da synes noe 

underlig at det skal organiseres under utdanningsadministrasjonen. Så stor bygningsmasse, treng en 

type resepsjon på driftssida.  

I staden for to seksjonar direkte under prorektor for utdanning, foreslår fire seksjoner for fire 

sentrale område på utdanningsfeltet; Seksjon for opptak og rekruttering, Seksjon for 

studenttjenester og læringsmiljø, Seksjon for eksamen og studentsaker og Seksjon for 

Utdanningskvalitet og analyse (inkludert FS og LMS).  

10. Funksjonsplan - Økonomi 
Det er under utfordringer særlig fokus på økonomistyring – men det er også utfordringer knyttet til 

daglig drift i en så stor organisasjon. Det er viktig med en fleksibel organisasjon, med gode og klare 

rutiner på driftsiden, og med god kommunikasjon, både innad i hver enhet/fagområde, og på tvers. 

Det er et ønske om at prosjektøkonomi må ha/har en tett kopling også mot internasjonalt forskings- 

og utdanningssamarbeid. 

https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/funksjonsplan-avdeling-for-utdanning.pdf
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FØS – Overordnet tilbakemelding til høring om administrativ 

organisasjonsstruktur 
Avdelinger og fakultet er invitert til å kommentere 10 forslag til funksjonsplaner for administrativ 
organisering. For hver av de valgte funksjonene blir våre ledere invitert til å svare på 8-10 spørsmål. En 
slik detaljert invitasjon til inkludering, lytting tett på organisasjonen gir store forventinger om 
deltagelse og kapasitet for å justere svakheter i utkastet. 
 
De fleste enkeltrapportene gir en rekke gode beskrivelser av oppgaver administrasjonen arbeider med 
i dag (målbilde) og utfordringer for fremtiden (utfordringsbilde).  
 
Dialogen om hvilke deler av organisasjonen som får tette koblinger til våre dyktige administrativt 
ansatte er viktig fordi det er en knapp ressurs ved HVL. 
 
En hovedutfordring med den omfattende høringer slik den foreligger er: Dersom de 10 utkastene til 
funksjonsplaner er svaret, hva er spørsmålet?: Det beste spørsmålet vi klarer å formulere for at dette 
skal bli svaret er: Løsning søker problem – Hvordan kan vi beskrive det dagens administrasjon gjør og 
hvilke utfordringer ser vi med brillene fra (i hovedsak) dagens administrasjon.   
 
Det omfattende oppdraget til å svare inviterer til en sterkt partikularistisk tilnærming – betraktninger 
om delhet overskygger totalt refleksjoner om helhet. 
 
Når delhet blir eneste prinsipp for arbeidet tar OU-teamet vekk den avgjørende viktige muligheten 
som HVLs rektor og styre har for å gjøre strategiske valg. Sentrale spørsmål er ikke tematisert. 
Overraskende nok eksisterer det ikke et samle- eller metadokument for disse overordnede 
vurderingene. Uten helhetsperspektiv og strategiske valg kan denne viktige prosessen fort ende opp i 
en uheldig stiavhengighet der strategiske valg blir gjort via ikke-beslutninger fordi de ikke er tamatisert. 

Generell tilbakemelding – gjelder alle funksjonsområder 

Høringen er en samling av dokumenter som hver for seg beskriver funksjons- og bemanningsplaner 

for alle de forskjellige funksjoner/tjenester som i dag utgjør fellesadministrasjonen sett fra deres 

ståsted og ønskede organisering. Dette ser ut til å ha ført til stor grad av silotekning, noe EVU-

enhetene som er organisert på flere ulike steder er en tydelig indikasjon på, og at enkelte 

ansattgrupper ser sitt snitt til å utvide funksjonsområdet de har per i dag. Det er vanskelig å se 

kjerneaktivitetene våre – utdanning og forskning – igjen i majoriteten av planene. I tillegg er behovet 

for støtte på fakultets- og instituttnivå, ikke minst til fagansatte og ledere på instituttene, i stor grad 

usynliggjort. Dette er et stort problem i en organisasjon hvor fakultets- og instituttledelsen ofte ikke 

er samlokaliserte. 

Hvilken organisasjon er HVL? Hva er HVL sin organisasjonsteori? 

I en kunnskapsorganisasjon er det vanlig å ha respekt for forsknings- og praksisbasert viten. I 
organisasjons- og ledelsesfagene legger HVLs fagplaner til grunn organisasjonskunnskap som sier at 
universitets- og forskningsorganisasjoner er naturlig å klassifisere i det Mintzberg (1979) benevner som 
profesjonelle byråkratier.  
 
Organisasjonens verdiskaping foregår i den operative kjerne. Organisasjonen er kjennetegnet ved høy 
grad av profesjonalisering og desentralisering: I studentenes lærebok i Organisasjon 1, ØkAdm 
Campuss Bergen og Haugesund heter det: 



 
«Beslutningsmyndigheten kan desentraliseres fordi den operative kjernen består av profesjonelle som 
gjennom utdanningen har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å løse oppgave 
på en tilfredsstillende måte. Mens maskinbyråkratiet legger opp til koordinering gjennom å 
standardisere arbeidet til de ansatte, legger det profesjonelle byråkratiet vekt på å standardisere 
oppgaveløsningen gjennom systematisk rekruttering av profesjonelle som representerer felles 
fagkunnskap» (Jacobsen og Thorsvik 2013: 98).  
 
HVLs verdi som institusjon for undervisning, forskning, formidling og innovasjon ligger i lærerstaben 
og deres relasjon til studenter, forskning og omgivelser.  
 
I det profesjonelle byråkratiet er sentrale stabsfunksjoner begrenset sammenlignet med  til 
støttefunksjoner nærmere de faglige enhetene i organisasjonen. Mitzberg skiller mellom 
maskinbyråkrati som ofte har sentraliserte staber og profesjonelle byråkratier som prioriterer støtte 
nærere kjernevirksomheten. 
 
Vi må alltid være åpen for at den empiriske verden avviker fra teorien. Det kan tenkes at vårt 
Vestlandskart, -vår HVL-struktur, -våre nærregioner, -våre studenter ikke helt passer inn i kartet – 
typologiene til Mintzberg. Men i såfall må vi stille spørsmålene som gjør at vi kan svare på spørsmålet 
om kartet ikke stemmer med terrenget.  
 
Et vanlig kriterium for å anbefale sentraliserte administrative staber er behovet for standardisering. I 
organisasjoner/oppgaveløsninger som krever spesialisert kunnskap tilpasset unike fagmiljø er det 
rimelig å anbefale desentralisert administrativ kapasitet. Høgskoler/universitet har som hovedtrekk at 
kjernekompetansen er differensiert mellom profesjoner og disipliner. Vår kjerneverdi ligger i 
organisasjonens bunn enten denne har overskriften nivå 3, 4 eller 5. 
 
For å gi støtte til HVL sine kjernefunksjoner er det viktig å erkjenne at viktig administrativ kapasitet vil 
være profesjonalisert breddekompetanse som mange administrativt tilsatte utøver på fakultets- og 
instituttnivå innen høgre utdanning i Norge. 
 
I tråd med teorien bør vi spørre oss: Er det særlige grunner til å opprettholde en svært sentralisert 
administrativ organisering i HVL? Bør vi i HVL eventuelt begrunne hvorfor anbefalte modeller for 
administrativ organisering langs sentraliserings-desentraliseringsaksen avviker sterkt fra 
organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med – UiB, NTNU, UiS? 
 
Dessuten - kan det tenkes at modeller for distribuert fordeling av administrativ kapasitet kan bidra til 
kompromisser der både standardisering og spesialisert kunnskap skal bli ivaretatt samtidig. En slik 
modell gjør at våre gode administrative ansatte kan fysisk sitte nærmere fagenhetene de skal betjene 
– enten dette gjelder campusnærhet, institutt- og/eller fakultetsnærhet. 
 
De omfattende organisasjonskartene som er tegnet opp med bokser og linjer i OU-teamets forslag 
mangler en drøfting av hvilken plass en stab har i en organisasjon. Historisk var dette funksjoner som i 
militærorganisasjonen skulle utvide generalens kapasitet til å ha oversikt og til å ta gode valg.  En 
utfordring i mange organisasjoner er at underenheter – staber og andre – lever sine egne liv med 
suboptimalisering. 

Behov for organisasjonskart 

Når det i høringsdokumentene mangler et overordnet organisasjonskart som viser hvordan hele 

organisasjonsstrukturen for fellesadministrasjonen er tenkt, hvordan linjen mot dagens ledelse 



(prorektorene, organisasjonsdirektør og areal og økonomidirektør) er lagt i sin helhet og som synliggjør 

motstridende og overlappende innspill gjennom funksjonsplanene, er det vanskelig å gi konstruktive 

innspill. Manglende klarhet i fremstillingen er i stor grad en konsekvens av at hovedfokuset i planene 

ligger på de to nivåene «fellesadministrasjon» og «fakultetsadministrasjon» og at begrepene så langt 

er grove, upresise og vanskelige å forholde seg til. 

En annen svært viktig informasjon som mangler er en oversikt over antall ansatte for hver enkelt leder. 

Et eksempel på dette er at man for eksempel for prorektor for forskning må forholde seg til tre ulike 

dokumenter som bare viser et fragmentert bilde: internasjonalisering, bibliotek og FoUi. Hver av disse 

tre dokumentene viser en del av organiseringskartet under prorektoren og det gjør det vanskelig å se 

sammenhengene og det totale ansvaret knyttet til for eksempel behov for ledere på nivå 2/3 og 

hensiktsmessig inndeling i seksjoner. 

Organisasjonskartet som etter hvert dukket opp som tilleggsinformasjon til høringen var også et 

fragmentert bilde av organisasjonen HVL. FØS opplever det som noe underlig å få presentert et 

organisasjonskart hvor hele den faglige aktiviteten er fullstendig fraværende.  

For å prøve å få et overblikk over hvordan organisasjonen HVL totalt sett ser ut og hvor mange 

ledere/ansatte det er i de ulike enhetene, har vi (basert på infoen i funksjonsplanene) selv tegnet 

organisasjonskartet (fig 1). 
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Dette organisasjonskartet er satt opp med utgangspunkt i vedtaket fra styremøte 02/2017, hvor 
styret i sak 12/17 vedtok en «leiingsmodell med tre prorektorar og to administrative leiarar på nivå 
1». Dette betyr at kartet vårt muligens kan ha en liten feil, hvis rektor regnes som nivå 0 og ikke som 
nivå 1. Uansett gir oversikten et korrekt bilde på nivåene 2 og 3, noe som også er hele poenget med 
dette kartet. Tallene som er indikert i parentes er antall årsverk i de ulike enhetene. 
 
Av modellen ser vi blant annet følgende: 

 På nivå 2 vil det være 16 administrative ledere og 4 faglige ledere. Til sammen er det 20 
ledere på nivå 2. Kjerneaktiviteten – forskning og undervisning – inngår i lederansvaret til de 
fire dekanene, dvs at 20% av lederne på nivå 2 leder 80% av de ansatte i institusjonen HVL. 
Det betyr også at 80% av lederne har ansvar for 20 % av de ansatte i HVL, noe som synes 
overdimensjonert og topptungt.  

 En ledergruppe som omfatter alle lederne på nivå 1 og 2 blir som følge av beskrivelsen over 
svært stor (totalt 26 personer), og kjerneaktiviteten i HVL vil være sterkt underrepresentert i 
denne gruppen (gjennom de fire dekanene som er i sterkt undertall i ledergruppen). 

 På nivå 3 vil det være 47 enheter, hvorav instituttene utgjør 17 (36%) av disse enhetene og 
det blir dermed tydelig at den faglige aktiviteten er sterkt underrepresentert også på dette 
nivået. 

 De fire dekanene på nivå 2 har ansvar for totalt ca. 1200 årsverk. Til sammen utgjør den 
totale ledergruppen på nivå 2 og 3 i fakultetene (dekaner og instituttledere) totalt 21 ledere 
på de 1200 årsverkene. 

 De 16 administrative lederne på nivå 2 har ansvar for totalt ca. 335 årsverk. Til sammen 
utgjør den totale ledergruppen på nivå 2 og 3 i fellesadministrasjonen totalt 46 ledere på 
disse 335 årsverkene.  

Som tallene over indikerer er dette en alvorlig skjevfordeling som indikerer at prinsippene om at hver 
leder skal ha ansvar for 20 til 30 ansatte ikke er fulgt, og at den administrative organiseringen er 
overdimensjonert på ledernivå. I tillegg er det svært uheldig at de faglige lederne til enhver tid utgjør 
et stort mindretall i enhver ledergruppe/på alle nivå. 
 
Er det dette de ulike gruppene og HVLs styre og ledelse har sett for seg når vi skal bygge 
organisasjonen, eller er dette et resultat av dårlig kommunikasjon mellom de ulike delene av OU-
prosjektet? Har HVL virkelig behov for 20 ledere på nivå 2, hvorav kun fire faglige, og 47 ledere på 
nivå 3, hvorav kun 17 faglige?  

Ubesvarte spørsmål – for fakultetsnivå 

På grunn av at det overordnede dokumentet og dermed også informasjon om hvilke prinsipper som er 

lagt til grunn for de ulike forslagene som er presentert mangler, er det vanskelig å forstå hva som ligger 

til grunn for de ulike resultatene som presenteres. Når det gjelder organisering er det forventet at 

prinsippene som er brukt for organiseringen innad i fakultetene også gjelder her; 

For eksempel at total antall ledere i felles administrasjonen er lik eller helst lavere enn dagens 

organisasjon. Ut fra organisasjonskartet over er det totalt 46 ledere på 335 årsverk. Dette er 

særdeles viktig så lenge administrasjonen realbudsjetteres, siden økte tildelinger til 

administrasjonen vil ramme tildelingen til fakultetene og kjerneaktiviteten. Et tilleggsmoment 

er at forslag til organisering tar lite hensyn til digitaliseringspotensial i fellesadministrasjonen, 

hvor det er et potensial for effektivisering. Man kan ikke bygge opp en struktur som 

sementerer eller ekspanderer i forhold til dagens situasjon før synergier og 

digitaliseringsgevinster er bakt inn. 



Det ser ut til at det er brukt en bottom- up tilnærming (og det er gjort et grundig arbeid i 

kartleggingen) uten å tenke strategisk og prinsipielt. Konsekvensene er at dokumentene er 

dårlig samkjørt /koordinert noe som gjør høringsdokumentene vanskelig å ta stilling til. For 

eksempel er EVU foreslått organisert under to forskjellige prorektorer. Dette skulle ha vært 

avklart på forehånd mellom prorektorene eller at forslag fra prorektorene viste hvordan 

samarbeidet mellom dem er tenkt ut fra oppgavene som er skissert. 

Konsekvenser for organisering på campus, noe som fagansatte og studenter er veldig opptatt 

av i fusjonssammenheng, er ikke synliggjort i dokumentene. 

Ubesvarte spørsmål – for instituttnivå 

På instituttledernivå er følgende ikke godt nok synliggjort: 

 En oversikt over de reelle utfordringene de 10 funksjonene bidrar til å løse 

 En oversikt over hva HVL reelt har behov for – ikke hva vi har per i dag satt sammen på en ny 

måte 

 En tydeliggjøring av hva som er konsekvensen av funksjonsplanene for: 

o Instituttnivået 

o Det enkelte studiested (lokal campus) 

 Et tydelig brukerperspektiv på tjenestene. Vi trenger et oversiktlig kart eller en matrise som 

synliggjør hvor de fem brukergruppene studenter, fagansatte, programansvarlige, 

instituttledere og dekaner vil kunne finne igjen de administrative støttefunksjonene de har 

behov for og hvor kontaktpunktet for de ulike behovene finnes, slik at disse fem 

brukergruppene skal kunne løse de arbeidsoppgavene de er satt til å løse. Med andre ord: 

hvilke relevante administrative støttetjenester vil de fem nevnte brukergruppene ha tilgang 

til: 

o På instituttnivå 

o På campus 

o På fakultetsnivå 

o På fellesadministrasjonsnivå 

 En oppsummering der det blir drøftet om, eventuelt i hvilken grad, de utarbeidede 

funksjonsplanene hver for seg og samlet sett følger opp prinsipp nr. 5 for administrativ 

organisering, nemlig «tett på regionar, tilsette i fakulteta og studentar». Hvordan lykkes 

funksjonsplanene opp mot dette prinsippet når det gjelder behovene til de fagansatte på 

instituttnivå og til instituttleder – og da spesielt for de som ikke er lokalisert sammen med 

dekanatet? 

Overordnede kommentarer til funksjonsplanene 

Invitasjonen til å gi våre detaljerte tilbakemeldinger på enkeltdeler av de ulike planene gir muligheter 

til inkludering, men legger opp til en sterkt partikularistisk tilnærming – betraktninger om delhet 

overskygger totalt refleksjoner om helhet. Dette bidrar til å vanskeliggjøre ikke bare 

høringsinstansenes jobb, men også ledelsen og styrets mulighet til å gjøre strategiske valg basert på 

et helhetlig bilde av HVLs organisering. 

Dialogen om hvilke deler av organisasjonen som får tett koblinger til våre dyktige administrativt 

ansatte er viktig fordi det er en knapp ressurs ved HVL. Et sentralt spørsmål som dukker opp i den 

sammenheng er behovet for standardisering og spesialisert kunnskap sett i lys av behovet for 



distribuerte tjenester. Det bør være mulig at modeller for distribuert fordeling av administrativ 

kapasitet kan bidra til kompromisser der både standardisering og spesialisert kunnskap samtidig blir 

ivaretatt. En slik modell gjør at våre administrativt ansatte kan fysisk sitte nær fagenhetene de skal 

betjene – enten dette gjelder campusnærhet, institutt- og/eller fakultetsnærhet. 

Følgende gjelder for samtlige funksjonsplaner: 

Med bakgrunn i det faktum at stor geografisk spredning mellom de ulike campuser er det «normale» 

i HVL, er det et stort behov for: 

 At flere av de 10 funksjonene er representert på campus med personale som har 

beslutningsmyndighet 

 Flere støttefunksjoner er lokalisert nær det utøvende nivået – dvs fagansatte og 

instituttledelse 

 Spesifiserte rutiner som forplikter samarbeid på tvers av funksjoner, på tvers av geografi og 

på tvers av fakultet og institutt 

 En mindre topptung organisasjon – organisasjonskartene som er tegnet opp har for mange 

direktører. Stabene til de ulike lederne oppleves i flere tilfeller som for omfattende, i andre 

tilfelle som overflødige og unødvendige 

Oppsummering: veien framover – hva trenger vi nå?  

I tiden fremover er det viktig at HVL tar utgangspunkt i den strukturen som nå er på plass. 

Instituttstrukturen er kjent og de fleste dekaner, prodekaner og instituttledere er nå ansatt. I 

forlengelsen av dette bør man se på det administrative støtteapparatet lokalt. Viktige spørsmål er 

f.eks. om bemanningen er tilstrekkelig på de ulike tjenestene, hvordan man kan/bør/må kompensere 

for den distribuerte organiseringen det er lagt opp til, osv. I denne perioden bør det gjennomføres 

lokale møter, hvor OU-teamet, lokal ledelse, fagansatte og det administrative støtteapparatet kommer 

sammen for å finne frem til fleksible og gode praktiske løsninger. Dette haster – for alle parter. Vi er 

inne i en kritisk del av fusjonsprosessen – det er derfor viktig at det blir satt av tilstrekkelig med 

ressurser nettopp til denne siste del av arbeidet. 

For å kunne gi gode høringsinnspill og forankre tilbakemeldingene tilstrekkelig i organisasjonen trenger 

vi rimelig tid til å gjennomføre dette. Nok en gang opplever vi at vi får svært mange dokumenter som 

skal gjennomgås innenfor en kort frist. Når de fagansatte er opptatt med eksamen og sensur er 

tilstrekkelig involvering umulig å innfri innenfor tidsperspektivet gitt. Når det helle rikke er brukt 

samme mal på alle dokumentene (noen har kapitler, andre ikke) og flere dokumenter ikke har sidetall, 

gjør dette både lesingen og kommentering vanskelig. 

Det er overraskende at fakultets- og instituttnivå nesten ikke er nevnt i høringsutkastene, og 

beslutninger om administrativ organisering kan vanskelig tas så lenge det fortsatt er uavklart hvilke 

administrative funksjoner som skal legges i fakultetene. 

Konklusjonen er derfor at resultatene fra høringen blir vanskelig å bruke da det vil bli en oppsummering 

av detaljerte svar på 70 spørsmål sendte til mange høringsinstanser. Resultatene kan ikke brukes på 

nåværende tidspunkt til å tegne organisasjonskartet for felles administrasjon før noen prinsipielle 

avklaringer er foretatt og før det er større sammenheng mellom de forskjellige funksjonene som utgjør 

felles administrasjon. 

 



Konkret gjennomgang av funksjonsplanene - FØS 

Bibliotek 
Er det målsettingar for funksjonsområde bibliotek som ikkje har kome med (ref. funksjonsplan s. 2.)? 
Formuleringene på biblioteksoppgaver som veiledning av studenter/forelesere/forskere, tilrettelegging og 
opplæring i databaser, veiledning for litteratur og kildesøk og veiledning knyttet til standarder for 
referanser, kildekritikk o.l. er for svake. 
 
Er det utfordringar for funksjonsområde bibliotek som ikkje har kome med (ref. funksjonsplan s. 3.)? 
Nærhet til studenter, forskere, forelesere på hver campus. 
Gode rutiner og god kommunikasjon med studenter og lærere for å vurdere innkjøp av bøker, databaser, 
aviser, o.l. 
 
Kva synest du om inndelinga i 4 seksjonar som går på tvers av regionar (ref. funksjonsplan s. 3-5.)? 
Ansvarshavende under prodekan for forskning bør være en seksjonsleder for biblioteket, ikke en direktør. 
HVL sitt styre har vedtatt at det er to direktører i HVL; organisasjonsdirektør og direktør for areal og 
økonomi. På lavere nivåer bør man derfor forholde seg til seksjonsledere eller lignende. 
 
Organiseringen må følge fusjonsplattformen sitt prinsipp om at hver leder skal ha personalansvar for 20 til 
30 personer. Fire ulike faglige enheter er fortsatt mulig, men da med fagansvarlige eller koordinatorer, 
ikke ledere. 
 
Ivaretek organiseringa brukarane sine behov? 
Positivt med fortsatt ordning med kontaktbibliotekar for hvert institutt.  Denne ordningen må vidareføres, 
men det må også være mulig å få oppfølging fra biblioteket på hver enkelt campus. 
Usikre på om nærhet til brukerne er nok understreket. 
Totalt seks personer i biblioteksledelsen (prorektor for forskning ikke inkludert) er ekstremt mye med 
tanke på at biblioteket samlet sett omfatter 43,5 årsverk.  
Når den som er ansvarlig for biblioteket har fire ledere under seg bør det være unødvendig med en 
fulltidsstilling som stabsfunksjon. 
 
Legg organiseringa til rette for samarbeid med fakultet og administrasjon? 
I for liten grad 
 
Deler av FØS mener at alle fakultet bør ha en kontaktperson som sitter i fakultetsstaben, men på dette 
punktet er det dissens.  
 
Positivt med kontaktbibliotekar! 
 
Vanskelig å se hvordan organiseringen slår ut for den enkelte campus, siden dette ikke er synliggjort i 
dokumentet. 
 
Støttar du prosjektgruppa sitt forslag til organisering av bibliotekverksemda? 

Ja 

Nei 
 
Har du innspel til forslag til leiing av biblioteket (ref. funksjonsplan s. 6.)? 
Totalt seks personer i biblioteksledelsen (prorektor for forskning ikke inkludert), noe som er mye med 
tanke på at biblioteket samlet har 43,5 årsverk.  
Når den som er ansvarlig for biblioteket har fire ledere under seg bør det være unødvendig med en 
fulltidsstilling som stabsfunksjon. 
 



Har du innspel til forslag til einingar i biblioteket (ref. funksjonsplan s. 7-11)? 
Ser du noko som bør justerast i funksjonsplanen til biblioteket og evt kvifor? 
I større grad synliggjøre relasjonen til faktultet og institutt. 
Seksjonslederen for biblioteket må være en nivå 3-leder, ikke nivå 2. Per nå er det 16 administrative 
ledere og fire dekaner på nivå 2, noe som bør endres i tråd med fusjonsplattformens prinsipper. 
Hvordan denne organiseringen ser ut for bibliotekene på de ulike campus kommer ikke frem i 
dokumentet, og gjør det vanskelig å se hvordan studenter og fagansatte lokalt er ivaretatt. 
 

Forskningsadministrasjon 
Er det sider ved målbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje er beskrive (kap. 1)? 
Majoriteten i FØS mener at det er viktig med synliggjøring av hva som er tenkt ifm støtte til økt 
forskningskvalitet for masteroppgaver, men det er dissens i ledergruppen. 
Større ansvar i kontakt med fagmiljø og NSD personvernombudet (også et punkt hvor ledergruppen i FØS 
har ulike syn). 
 
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) 
 
Er det sider ved utfordringsbildet for forskningsadministrasjonen som ikkje er beskrive (kap. 2)? 
Majoriteten i FØS mener at det er viktig med synliggjøring av hva som er tenkt ifm støtte til økt 
forskningskvalitet for masteroppgaver, men det er dissens i ledergruppen. 
Større ansvar i kontakt med fagmiljø og NSD personvernombudet (også et punkt hvor ledergruppen i FØS 
har ulike syn).  
 
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) 
 
Har du innspel forslag om organisering av forskingsadministrasjonen (kap. 3)? 
I en enhet med 13 årsverk, bør det være helt unødvendig med en forskningsdirektør. 
 
Ansatte under forskningsutdanning og kompetanse bør plasseres til fakultetene/ instituttene 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. Dette 
gjelder også på prosjektøkonomi.  
 
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. Det må også koblingene mellom 
forskningsadministrasjonen og de andre sentraene i HVL.  
 
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.  Behov for støttefunksjoner 
for FoU på fakultets- og instituttnivå. 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.  
 
Fordeling av FoU-midlene i organisasjonen bør skje på dekannivå. 



 
Har du innspel til forslag om leiing til funksjonsplanen for forskingsadministrasjonen (kap.4)? 
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.  
 
Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar for forskingsadministrasjonen (kap. 5)? 
Større vekt på hjelp til søknadsarbeid og administrativ og økonomisk oppfølging av forskningsprosjekter 
Idéfangst bør ligge på fakultets- og instituttnivå 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplan for forskingsadministrasjonen? 
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/institutt.   
 
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. 
 
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? 
 

Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 
Er det sider ved mål- og utfordringsbiletet for internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid som 
ikkje er beskrive (kap.1)? 
Forvaltningen av internasjonale avtaler med tanke på hvordan faglig ansatte bruker disse. Dette bør skje 
på instituttnivå.   
 
Har du innspel til kap. 2 kompetanse og kapasitet? 
 
Har du innspel til forslag til organisering og leiing av funksjonsområdet internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid (kap. 3)? 
Minst en ansvarlig for internasjonalt FoU-arbeid bør være knyttet til fakultetsadministrasjonen. Bør kunne 
involveres ved behov. 
 
Viktig med nærhet til studenter og ansatte på alle campus. 
 
Totalt fem ledere (inkludert prodekan for forskning) på 9,7 årsverk (eller 13 årsverk hvis ønsket økning tas 
med) er ikke i tråd med prinsippene for fusjonen og er ekstremt overdimensjonert! Også her er forslaget å 
øke bemanningen sentralt i stedet for å tenkt hvordan dette kan kobles på fakultet/institutt, gjennom 
f.eks. fagansatte med en andel av stillingen sin knyttet til internasjonalisering. På denne måten vil 
internasjonalisering også forankres i fagmiljøene og oppnå legitimitet – da unngår vi at dette blir noe som 
«skjer på siden» av den faglige aktiviteten. 
 



Utydelig hvordan dette skal kobles til fakultet og institutt. 
 
Hvis studiekonsulentene på fakultet/institutt skal ivareta internasjonaliseringsoppgaver bør hele enheten 
for internasjonalisering inkluderes som en delenhet under f.eks. forskning eller eventuelt under prorektor 
for utdanning. I tillegg må ressurser tilføres fakultetene, for å ivareta de nye oppgavene. 
 
Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar på funksjonsområdet internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid (kap. 4)? 
 
Korleis sikrar vi kobling mellom fellestenesta og fagmiljøa/ forskarane? Kva kan være aktuelle 
møtepunkt? Behøver ein nye møtepunkt? 
 
Kan eit «utvekslingsnettverk» på tvers av dei fire fakulteta, koordinert av fellestjeneste, bidra til å sikre 
kobling/ god dialog mellom fellestenesta og studierettleiarane i arbeidet med studentutveksling? 
Dersom ikkje, kva er ditt forslag? 
 
Korleis kan seksjon for internasjonalt samarbeid bli kjent og profilere seg i den nye organisasjonen? 
 
Har du fleire innspel til funksjonsplanen for internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid? 
 

Økonomi 
Har du innspel til kap 1. målbilete for funksjonsområdet økonomi? 
Gode budsjett, langtidsbudsjett og regnskap slik at strategisk ledelse er mulig på alle nivå i HVL. Viktig at 
tidsfrister og prosesser er informert ut på forhånd og det er tydelig for alle parter hva som skal spilles inn 
til hvilken tidsfrist. 
 
Et godt verktøy for flerårige arbeidsplaner – et slikt verktøy er ennå ikke på plass. 

Det er behov for en lokal økonomifunksjon som har kunnskap om utfordringer på instituttnivå.  

Vedkommende må kjenne studietilbudene og forskingsaktiviteten ved instituttet og må kunne se disse i 

sammenheng opp mot økonomien i institutt og forskingsprosjekt 

Frå din ståstad, ser du andre utfordringar for økonomifunksjonen ut over dei som er teikna i 
utfordringsbilete kap 2? 
 
Må være desentralisert slik at den er tilgjengelig for alle fakultet og institutt. 
 
Har du innspel til forslag for organisering av funksjonsområdet økonomi kap. 3? 
Alle fakultet bør ha en dedikert økonomiansvarlig. 
 
Mener at plasseringen av virksomhetsstyring som stabsfunksjon for direktøren synes å være en fornuftig 
plassering, gitt at det også er lagt til rette for gode støttefunksjoner på instituttene. 
Også her oppleves organiseringen overdimensjonert med mange ledere for et relativt beskjedent antall 
utøvende/operative ansatte. 
 
Vil organiseringa av økonomifunksjonen bidra til å gi gode økonomifaglege tenester? 
Vanskelig å se konsekvensene av denne organiseringen for den enkelte campus og de brukernære 
behovene lokalt. Viktig å sørge for at fakultet og institutt har dedikerte personer å forholde seg til over tid 
som kjenner det enkelte institutts forskingsaktivitet og studieportefølje. 
 
Vil organiseringa av økonomifunksjonen dekke HVL sitt behov for operativ og strategisk støtte i 
økonomistyringa? 
 
Har du innspel til forslag til leiarstruktur for funksjonsområdet økonomi kap. 4? 



 
Har du innspel til forslag til einingar og delfunksjonar for økonomi kap. 5? 
Alle fakultet bør ha en økonomiansvarlig og støtte til instituttnivå. 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for økonomi? 
Det er behov for en lokal økonomifunksjon som har kunnskap om utfordringer på instituttnivå. 

Vedkommende må kjenne studietilbudene og forskningsaktiviteten ved instituttet og må kunne se disse i 

sammenheng opp mot økonomien i institutt og forskningsprosjekt. 

Arealforvaltning, drift og prosjekt 
Har du innspel til målbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap 1.)? 
Målbildet mangler konkrete oppgaver. 
Beredskap mangler. 
 
Har du innspel til utfordringsbiletet til funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap. 2)? 
Må være tydelig forankret i alle deler av organisasjonen 

HVL trenger en fleksibel timeplanleggingsfunksjon lokalisert fysisk nær det operative nivået (instituttene) 

– det er nemleg eit stort behov for tett dialog mellom fagpersonale og timeplanansvarlig.  Dette har som 

konsekvens at ansvaret for timeplanfunksjonen må ligge til studieadministrasjonen. Det er her alle 

administrative ressurser på avdelingsnivå er knyttet opp, ikke til arealforvaltning.    

 
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? 
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 best 
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. 
 
Det er svært uheldig hvis administrative støttefunksjoner på instituttnivå/fakultetsnivå må ha mange 
sjefer.  Enhetlig ledelse er nødvendig. Et mindretall av ledergruppen i FØS mener at løsningen med Time 
Edit lagt til Areal skaffer en unødig fragmentering, men på dette punktet er det dissens.   
 
Har du andre innspel til forslag til organisering av funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt 
(kap.3)? 
Har du innspel til forslag til leiing av funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og prosjekt (kap. 4)? 
Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar for funksjonsområdet Arealforvaltning, drift og 
prosjekt (kap. 5)? 



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) 
Er det andre eigedomsrelaterte oppgåver som bør leggjast til funksjonsområdet? 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplan for Arealforvaltning, drift og prosjekt? 
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. 

Intern og ekstern samhandling 
Har du innspel til målbiletet for funksjonsområdet intern og ekstern samhandling (kap.1)? 
For dårlig synliggjøring/drøfting av koblingene til fakultet og institutt. 
 
Har du innspel til utfordringsbiletet for funksjonsområdet intern og ekstern samhandling (kap. 2)? 
Gi støtte til institutt og fakultet sin samhandling med sine omgivelser. 
Savner internasjonaliseringsperspektivet, selv om dette er en del av prorektor sin stillingsbeskrivelse. 
 
Har du innspel til forslag for organisering av funksjonsområdet intern og ekstern samhandling (kap. 3)? 
Studentrekruttering (under punkt 1) – må avklares hvor denne skal plasseres. Per nå er den også definert 
inn under utdanning (som sannsynligvis er en mer naturlig plassering pga utdanningsseksjonens kjennskap 
til de ulike studietilbudene).  Deler av ledergruppen i FØS mener at denne bør plasseres under Utdanning.  
 
Kompetansebygging i kontakt med arbeidslivet, inkl. initiering og sal av EVU-tilbud – merk at dette går en 
del inn på fakultetenes område. I tillegg må avklaringer gjøres rundt plasseringen av EVU. Sett fra vårt 
ståsted er Utdanningsområdet i samarbeid med fakultetene en naturlig tilhørighet, så får utdanning og 
samhandling finne en tjenlig måte å samhandle på. 
 
Internasjonal markedsføring og rekruttering – hvilke rekruttering vises det til her? Av studenter? – se 
kommentar over. Av ansatte? – hører til under HR. 
Viktig av fagområder ikke splittes, for eksempel at markedsføring og rekruttering ligger enten på 
Utdanning eller på samhandling. 
 
Har du innspel til forslag for leiing av funksjonsområdet intern og ekstern samhandling (kap. 4)? 
Viktig henvisning til hvor viktigste samhandling skjer s. 12. Bør utvides.  
 
Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar i funksjonsområdet intern og ekstern 
samhandling (kap. 5)? 
Savner et kapittel om «støttefunksjon for fakultet og institutt»  Dette bør være sentralt. 
 
Samhandling er nytt som eige funksjonsområde ved høgskulen, og vi har prøvd å avgrense det i 
funksjonsplanen. Er denne avgrensinga forståeleg? Er det lett å forstå kva intern og ekstern 
samhandling er? 
Vi har lista opp ein del overordna arbeidsoppgåver som ligg under funksjonsområdet (sjå kap. 1.4). Er 
det tenester som de meiner bør ligge til funksjonsområdet som ikkje er med i denne lista? 
Det er nemnt nokre hovudpunkt frå det vi meiner er utfordringar knytta til funksjonsområdet (sjå kap. 
2). Er det noko som mangler her eller nokre punkt som burde vært meir detaljerte? 
 
Har du øvrige innspel til funksjonplanen for intern og ekstern samhandling? 
For lite systematisk fokus på tjenestelevering til fakultet og institutt. 

Lokal kunnskap er absolutt nødvendig i rekrutteringssammenheng – dette bør være avgjørende når 

rekrutteringsteam settes sammen. Det er også viktig å fortsette praksis med å bruke studenter fra de ulike 

studieprogrammene inn i deler av rekrutteringsarbeidet 



Funksjoner ansvarlig for EVU-aktiviteter bør lokaliseres på campusnivå. Eksterne forespørsler om EVU 

oppstår ofte/som oftest som et resultat av en forutgående dialog mellom fagansatte og organisasjoner 

lokalisert regionalt og med oppfølging fra studieadministrasjonen (utdanningsområdet). 

Senter for nye medier 
Har du innspel til målbiletet for Senter for nye medier (kap. 1)? 

Senter for nye medier må sees i sammenheng med IT-/digitaliseringsfunksjonen.  Senteret må bli en 

ressurs for alle fagmiljø i HVL -  uavhengig av geografi. 

Har du innspel til utfordringsbiletet for Senter for nye medier (kap 2.)? 
 

Her er utfordringene store med hensyn til kompetanseheving, produksjon osv. 
 
Har du innspel til forslag til organisering for Senter for nye medier (kap.3)? 
Har du innspel til forslag til leiing for Senter for nye medier (kap. 4)? 
Har du innspel til avsnitt om einingar og delfunksjonar for Senter for nye medier (kap. 5)? 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplan for Senter for nye medier? 
Senter for nye medier må sees i sammenheng med IT-/digitaliseringsfunksjonen. Senteret må bli en 

ressurs for alle fagmiljø i HVL – uavhengig av geografi. 

Utdanningsadministrasjon 
Har du innspel til forslag til målbilete for utdanningsadministrasjonen som er presentert her (kap. 1)? 
Gode tjenester til studenter og ansatte på fakultets- og instituttnivå. 
 
Har du innspel til utfordringsbilete for Utdanningsadministrasjonen som er skissert her (kap. 2)? 
Gode tjenester tett på fakultet og institutt, der utdanning, pedagogikk, praksis, faglig grunnlag og 
tradisjon varierer sterkt. 
 
Hvordan operasjonalisere «tett på»-ambisjonen? 
 
I dokumentet hevdes det basert på OU-prosjektet at effektivisering kan oppnås gjennom digitalisering – 
f.eks. knyttet til utfylling av skjema online i stedet for nedlasting og oversendelse per e-post. Dette 
effektiviserer innsamlingen av data, siden det sikrer at alle nødvendige bokser er utfylt, men det 
reduserer ikke saksbehandlingen som må gjøres i etterkant. Den nevnte robotiseringen av 
arkiveringsprosess ved tap av studierett vil heller ikke effektivisere noe, men sikre at studentene får 
korrekt dokumentasjon og utsendelse av vedtak. 
 
Et stort antall innpassingssaker. Utdanningsfunksjonen eller studiekonsulentene på fakultet/institutt må 
starte saksbehandlingen av disse – og oversendes til institutt for oppfølging for så å returneres til 
utdanning.   
 

Vi må redusere «avvikene» i en travel hverdag.  En administrativ funksjon som fokuserer på avvik 

og/eller «svikt» i dagens praksis bør ivaretas lokalt (t.d. knyttet til eksamen) 

En støttefunksjon som kan bistå instituttledere med analyse av studentdata må ligge lokalt på 

campus og operere sammen med administrativt personale på instituttnivå - denne støttefunksjonen 

må ha inngåande kunnskap til lokale studieprogram og vere tett på relevant fagpersonalet. 

Lokal kunnskap er absolutt nødvendig i rekrutteringssamanheng – dette bør vere avgjørende når en 

setter sammen rekrutteringsteam. 



Funksjoner med ansvar for EVU-aktiviteter må lokaliseres på campus-nivå.  Eksterne forespørsler om 
EVU oppstår ofte/oftest som et resultat av en foregående dialog mellom fagpersonalet på den 
enkelte campus og regionale organisasjoner. 
 
Har du innspel til forslag til organisering av Utdanningsadministrasjonen (kap. 3)? 
Modellen for organisering av utdanningsadministrasjonen presentert i høringen er lite tilpasset de fire 
små campusene. Behovet for studieadministrative tjenester på de fire små campusene kan se ut til å bli 
svekket hvis det ikke finnes en studieadministrativ leder på campusnivå (eller minimum nærregionsnivå). 
Dette vil føre til mindreverdige tjenester på fire av fem campus og for deler av de fire fakultetene, noe 
som ikke er holdbart. Funksjonsplanen må justeres slik at dette blir unngått.  
 
Desentralisert og/eller distribuert forvaltning til fakultet og institutt er ikke drøftet. 
 
Rekruttering – dette må gjennomføres i TETT samarbeid med 
fakultetene/instituttene/studieprogrammene. 
Er kvalitetssystemet rett plassert når det ligger under utdanning, eller bør dette ligge på 

organisasjonsnivå, f.eks. i staben til organisasjonsdirektøren? Deler av FØS mener at dette bør knyttes til 

vikrsomhetsstyring, mens deler av FØS mener KS bør ligge under utdanning. 

Enhet for utdanningskvalitet – svært mange grenseoppganger som må gjøres opp mot 

fakultetene/instituttene. Hvis dette skal være en støttetjeneste (noe vi forventer at det skal være), bør 

dette komme tydeligere frem. 

EVU – må avklares hvor denne skal ligge, siden den innenfor denne høringen er plassert tre forskjellige 

steder i organisasjonen. Det er også mange arbeidsoppgaver som er definert inn her hvor ansvaret MÅ 

ligge i fakultetene og/eller samarbeidet fakultet/EVU må være spesielt tett; produktutvikling (ref. punkter 

på s. 16 og s.17), markedskontakt og samhandling med eksisterende og potensielle kunder (s.16), 

arrangør av videreutd., etterutdanninger, seminarer og konferanser (s.16), gjennomføring og evaluering 

av EVO-studium (s.17). EVU-avdelingen eller andre enheter i utdanningsadministrasjonen må ikke bli en 

«stat i staten», hvor fakultetet ender opp som en slags underleverandør til sine egne aktiviteter. 

Vitnemål bør skrives ut på fakultetene, siden denne jobben allerede i stor grad ligger på fakultet (dekan 
signerer og studiekonsulenter forbereder/kvalitetssikrer).  
 
Har du innspel til forslag om leiing av Utdanningsadministrasjonen (kap. 4)? 
For liten vekt på studentveiledning og oppfølging av studenter i frafallsrisiko. Bør legge mer vekt på 
kapasitet på fakultets- og instituttnivå. 
 
Det studieadministrative arbeidet med eksamen er et område hvor det er et spesielt stort behov for en 
studieadministrativ leder på campus (eller i nærregion) som kan bidra i samarbeidet med andre enheter 
(fakultet/institutt, IT, drift, etc.) på gjeldende campus ifm avvikling av eksamen. En faglig leder i 
institusjonen vil verken ha tid eller kunnskap til å følge opp lokale behov og tilpasninger ifm avvikling av 
eksamen på de ulike campusene. Personale med erfaring som har ansvar for eksamen må sitte på 
instituttene. Kontinuerlig nyansatte – her er fallhøyden stor om en ikke har stødig og stabilt personale.  
 
Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar i Utdanningsadministrasjonen (kap. 5)? 
Enheten eksamen, førstelinjetjeneste og studentsaker bør ikke har «studentsaker» i navnet, siden de aller 
fleste studentsaker (annet enn det knyttet spesifikt til eksamensrelaterte aktiviteter) ligger i fakultet og på 
institutt (f.eks. hos studiekonsulent). Dette er derfor svært misvisende. 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplan i Utdanningsadministrasjonen? 
Viktig kapittel 5.7. 
Studieveiledning må nærmest mulig studentene – dvs. på instituttnivå. 



Det er behov for en støttefunksjon som kan bistå instituttleder med analyse av studentdata – denne 

støttefunksjonen må ha inngående kunnskap om lokale studieprogram og være tett på relevant 

fagpersonale. 

Utdanningsadministrasjon på fakultetsnivå må avklares i samme sak. 

Samarbeid med fakultet og institutt er ekstremt viktig, og flere av de nevnte prosessene (som ikke er 
beskrevet i detalj) ser ut til å gå inn på ansvar som ligger hos dekan, instituttledere og 
emneansvarlige/fagansatte (f.eks. «oppnemning av eksterne sensorar» på s.10, «godkjenning av 
arbeidskrav i emne» og «grunngjeving på karakterfastsetting» på s.11, «årleg studieplanarbeid», 
«emneevaluering» og «løpande skikkavurdering» på s. 13). I tillegg er det på s.12 nevnt at det må være et 
tett samarbeid med «studieretteleiarane» i fakulteta, men dette bør utvides til å omfatte 
studiekonsulenter og annet relevant personell på fakultet/institutt. 
 
På s. 15 er det beskrevet at enheten for læringsmiljø og læringsstøtte skal drive IKT-pedagogisk 
rådgivning, noe som må avklares plasseringen for (f.eks. med IT, Senter for nye medier, osv.).  
 
Det er på s.15 satt opp support til Canvas og e-læring på alle campus – dette må avklares, ref. forrige 
kommentar. I tillegg må Wiseflow inkluderes (og da faglige superbrukere, ikke bare administrative) 
Det er behov for en administrativ funksjon som fokuserer på avvik og/eller «svikt» i dagens praksis – en 

slik funksjon bør ivaretas lokalt (f.eks. knyttet til eksamen) 

Funksjoner ansvarlig for EVU-aktiviteter bør lokaliseres på campusnivå. Eksterne forespørsler om EVU 

oppstår ofte/som oftest som et resultat av en forutgående dialog mellom fagansatte og organisasjoner 

lokalisert regionalt. 

IT 
Har du innspel til forslag til målbilete for IT (kap1.)? 

Hva er avgrensningen mot annen undervisningsteknologi – som er viktig, men ikke digital? 

Oversikten identifiserer viktige mål og er relevant for den faglige aktiviteten.  

Vi bør ha tilgang til opplæring og brukerstøtte på IT lokalt – på campus. Det er et stort behov for 

støtte lokalt i og med at vi i liten grad har standardiserte løsninger og møter skiftende teknologier i 

undervisnings- og møterom. 

Har du innspel til utfordringsbilete for IT (kap. 2)? 

Risiko for at kostbar teknologi blir kjøpt inn, men som ikke svarer til behov i grunnorganisasjonen. 

Manglende vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger som er i bruk. 

Risikovurdering av transaksjonskostnader. 

Altfor mange undervisnings- og møterom i Sogndal mangler oppdatert utstyr. Dette skaper merarbeid for 

fagpersonale og IT-personale.  Økt standardisering av utstyr må på plass. 

Har du innspel til forslag for organisering av IT (kap. 3)? 

Veldig bra med organisasjonskart: Brukernære tjenester. 

Viktig under punktet «fusjon» på s.5 at det nå er viktig å fokusere kapasiteten på støtte til undervisning, 

forskning og formidling. 

Viktig med tett samarbeid mellom fakultet/institutt og IT. 



Viktig å avklare ansvarsområder mellom IT og Senter for nye medier – viktig at IT-avdelingen har stabilitet 

og kan bidra inn mot fakultetene. 

Svært viktig med tilstrekkelig IT-kompetanse på alle campus. 

Totalt fire ledere å 36 årsverk virker overdimensjonert, spesielt med tanke på at det i tillegg skal være 

koordinatorer på hver campus. Blir topptungt. 

Har du innspel til forslag for leiing av funksjonsområdet IT (kap. 4)? 

- Leiar for brukernær teknologi - Se Netflix: 

https://www.velvetjobs.com/job-posting/director-of-employee-technology-341955  

So I thought I’d start with what I think about traditional IT, I think it’s pretty popular for them to just say no. IT is a bad word 

in some companies. So what I’m always trying to do with my organisation is to be the complete opposite of traditional IT. 

And so we have rebranded our department as ’employee technology’, because that’s what it’s really about, we are 

providing everything as a service. 

https://diginomica.com/2015/04/27/netflix-it-is-all-about-cloud-choice-vending-machines-hangouts-and-nerds/  

Har du innspel til forslag til einingar og delfunksjonar for IT (kap. 5)? 

Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for IT? 

Positivt med en målsetning om å standardisere IT-løsningene i undervisningsrom! 

Behov for superbrukere (i samarbeid med Utdanning) for Canvas, Wiseflow, etc. Det må finnes 

superbrukere som kan noe om f.eks. utarbeidelse av oppgaver i Wiseflow o.l., det er ikke nok med 

tekniske/administrative superbrukere. 

All IT-hjelp bør ligge under IT (ikke bibliotek o.l.) – bør kunne kontaktes direkte – ikke via fellestelefon, 

siden det har tatt for lang tid.. 

Svært viktig poeng på s.17 med felles løsninger og standardiserte løsninger slik at utstyret er identisk på 

ulike rom (i alle fall innenfor samme campus, men helst innenfor hele organisasjonen). 

Det er viktig å ivareta behovene for tilgang til opplæring og brukerstøtte på IT lokalt. 

Organisasjon – HR  
Har du innspel til målbilete for funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 1)? 
HVL skal ha HR-tjenester for personaloppfølging som er nær ansatte på institutt og fakultet. 
Arbeidsmiljø – kompetanse og støtte. 
Savner at oppgaver knyttet til kartlegging av kompetanse og oppfølging av fagansatte i forhold til 
kompetanse (førstekompetanse, opprykk, osv.) – gjerne i tett samarbeid med fakultet/institutt. 
 
Har du innspel til utfordringsbiletet for funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 2)? 
 
Kva ulemper/fordelar ser ein ved å organisere arbeidsområda i ulike seksjonar (kap. 3)? 
Saken bør drøfte hvilke funksjoner som kan legges ut til fakultetene. 
 
Har du øvrige innspel til forslag til organisering av funksjonsområdet Organisasjon-HR? 
På s.6 er «den fakultetsansatte rekrutteringsmedarbeideren» omtalt. Hvem er denne personene og hva 
skal vedkommende gjøre? 
 
I tabellen på s. 6, i kolonnen for «Tjenester organisert på fakultetet – for alle campus» er det satt opp 
«timelærerkontrakter opp til 20%». Vi må ha EN person å forholde oss til knyttet til timelærerkontrakter. 
Vi kan ikke måtte begynne å finregne på prosentandelen for å finne ut hvor vi skal sende bestillingen på 
en kontrakt. 

https://www.velvetjobs.com/job-posting/director-of-employee-technology-341955
https://diginomica.com/2015/04/27/netflix-it-is-all-about-cloud-choice-vending-machines-hangouts-and-nerds/


 
Ref. s.7 – beskrevet at lønnsmedarbeidere tildeles hvert sitt fakultet. Merk at det er viktig med e-
postadresser på funksjon, ikke på person i slike stillinger, slik at det ved fravær er lett for andre å overta 
ansvaret uten at resten av organisasjonen må sende mange mailer for å få kontakt (f.eks. 
lønnFØS@hvl.no). 
 
Ref. oversikt over ressurser på s.8 (siste avsnitt under punkt 4.1): Hvis noen årsverk skal ligge på fakultet, 
må dette gjelde alle fakultet. Det er ikke holdbart at ett av fakultetene ender opp med kun fellestjenester 
og ingenting på fakultetet. 
 
Viktig med campusvise krise- og beredskapsteam! 
 
Ref. oversikt over ansvar og oppgaver på s.10 – vi noterer oss at medarbeidersamtalen er satt opp som 
arbeidsoppgave her, men siden dette ikke er beskrevet er det vanskelig å se hva denne oppgaven 
innebærer som per i dag ikke er et lederansvar for alle ledere med personalansvar. 
 
Dokumentsenteret bør ligge som en enhet under organisasjonsdirektør (forslag 1). I tillegg må det være 
fokus på at posten kommer raskt frem, slik at det ikke tar flere måneder fra brev er sendt HVL før rett4e 
vedkommende mottar det (f.eks. innkallinger til møter med NAV, referat fra møter med Nav, osv.). 
 
Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar for funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 4)? 
 
Er dei foreslåtte oppgåvene på campus dei riktige identifiserte oppgåvene som må være fysisk på 
campus (kap. 4)? 
Det er bra at fakultetsnivået til en viss grad er tematisert. 
 
Har du innspel til forslag for leiing for funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 5)? 
 
Støttar funksjonsplanen opp under målsetningar for avdelinga og kjerneverksemda? 
Risikoanalyse mangler. 
Utfordringer, kompetanse og lyttekompetanse for arbeidsplassendringer er ikke tematisert. 
 
Blir prinsippet om god forvaltning og kvalitet ivaretatt? 
Manglende fokus på å måle tilfredshet og erfaringer hos ansatte og studenter ved omorganisering og ny 
arkitektur – f.eks. åpne landskap og ABA og fusjonsprosessen. 
 
I tabellen under punkt 4.1.2 er det beskrevet at HR skal «følge opp registrering av frvær i SAP (dette blir 
forhåpentligvis digitalisert» - i en så stor organisasjon som HVL er det utenkelig at all fraværsføring 
(inkludert for de fagansatte) gjøres på noen annen måte enn digitalt i samme system for hele 
institusjonen. 
Viktig at posten kommer raskt frem til rette vedkommende. Det er ikke spesielt lett å gi tilbakemeldinger 
på f.eks. referater fra dialogmøter med NAV når referatet ikke dukker opp i P360 før flere måneder etter 
at det var sendt. 
 
Sikrar planen effektivitet i dei administrative tenestene? 
Flere viktige tema som mangler, ref. innspill over. 
 
Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for Organisasjon-HR? 
Koblingen mot fakultet og institutt er for dårlig beskrevet og synliggjort. 

Viktig at det er tydelig hvem som har ansvar for hva mellom fakultet og HR, f.eks. er det under punkt 

4.1.1. i tabellen vist at HR har ansvar for «Godkjenning og registrering» av sidegjøremål. Selve 

godkjenningen er det nærmeste leder som har ansvar for, og dette bør komme tydelig frem. 

mailto:lønnFØS@hvl.no


OU og digitalisering 
Har du innspel til målbilete for OU og digitalisering (kap.1)? 
Se kommentarer for HR og IT. 
Digitalisering bør i større grad sees i sammenheng med Utdanning, Forsking og Økonomi, samt Senter for 
nye medier. 
 
Har du innspel til utfordringsbilete OU og digitalisering (kap. 2)? 
 
Har du innspel til forslag til organisering av OU og digitalisering (kap. 3)? 
OU bør ligge i stab hos organisasjonsdirektør, slik at vi har en fleksibel organisering som kan avvikles når 
det ikke lenger er behov for denne. Det er viktig at ressurser for organisasjonsutvikling stilles til rådighet i 
fakultetene og instituttene, slik at man i en oppbyggingsfase i HVL kan få hjelp av lett tilgjengelige 
ressurser.  
 
Digitaliseringsbiten må avklares mellom IT, utdanning og OU, slik at den beste plasseringen av enheten 
oppnås. 
 
Merk at den strategiske kompetanseutviklingen bør ligge permanent som ansvarsområde innenfor HR, 
ikke som del av OU.  
 
Charter and Code-forskermobilitet bør følges opp av en av prorektor for forskning sine enheter på 
forskning/internasjonalisering. 
 
Har du innspel til forslag til leiing OU og digitalisering (kap. 4)? 
Har du innspel til forslag til einingar og delfunksjonar OU og digitalisering (kap. 5)? 
 
Har du andre innspel til funksjonsplanen for OU og digitalisering? 
Manglende involvering av institutt og fakultet så langt med hensyn til forventninger og støtte. 
 

Utdanningsadministrasjon (Terje Bjelle)  
Kap 1 Målbilete 

Kap 2 Utfordringsbilete 

Innleiingsvis har me nokre overordna kommentarar som gjeld både prosessen og dei fleste av dei 

framlagde funksjonsplanane: 

Me har fått på høyring framlegg til ti ulike funksjonsplanar der organisasjonskart/-modellar, 

omgrepsbruk og forståing av stillingar og roller er svært ulike. I tillegg ser det ikkje ut til at dei ulike 

funksjonsplanane er samordna i særleg grad før dei går på høyring. Dei same funksjonar er omtala i 

fleire planar og det er uklart kvar ansvaret ligg. Det manglande samsvaret og samordninga gjer det 

både omfattande og komplisert å gi fråsegn, og dette vert forsterka av alt for korte høyringsfristar. 

Alt i alt ber planane preg av for lite tid og for knappe fristar. 

Planane seier lite og ingenting om organisering og leiing av administrative tenester i fakulteta. 

Planane tek dessutan lite omsyn til den store skilnaden i storleik mellom dei nye fakulteta og mellom 

studiestadane. Det gjer det svært vanskeleg å meine noko om effektivitet og samarbeid på tvers av 

einingar og avstandar. Vi meiner det vil vere svært uheldig om fakulteta får utvikle eigne 

administrative modellar utan at det vert sett krav til at desse må synleggjere ei tydeleg kopling  til 

organisering av fellestenestene. Administrative tenester som vert lagt til fakulteta utan 



tilknyting/samordning i fellestenestene vil lett føre til ulik administrativ praksis, og motverke 

målsetjinga om deling og utvikling av felles kunnskap som låg som prinsipp i fusjonsavtalen. 

Felles for fleirtalet av funksjonsplanane ser ut til å vera at betydninga av den geografiske 

dimensjonen i organiseringa av tenestene er lite vektlagt. Vi saknar ei vurdering av kva faglege og 

personalmessige konsekvensar dette kan få. Vi er sterkt urolege for at mange av dei foreslåtte 

funksjonsplanane vil motverke høgskulen sitt mål om å vere tett på studentar og fagtilsette.   

Høgskulen på Vestlandet er ein fleirkampushøgskule med store geografiske avstandar. Dersom 

ambisjonen er å vera ein høgskule for heile Vestlandet, er det avgjerande at studiestadane er 

velfungerande og livskraftige. Dei må vera attraktive stader både å jobba og studera. Dersom me skal 

nå slike mål, trengst det tilsette og leiarar som også har fokus på studiestad eller nærregion. Det 

manglande fokuset på stad strir etter vårt syn 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 fleirkampushøgskule. 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 leiar- 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 for avtalen som låg til grunn for fusjonen. 

Kap. 3 Organisering 

Som det går fram av innstillinga, var det ikkje semje i prosjektgruppa om modell for organisering og 

leiing av utdanningsadministrasjonen. Me ynskjer ei organisering med tre seksjonsleiarar som har 

personalansvar for tilsette i kvar sin nærregion. I prosjektgruppa var det fleirtal for ei slik 

organisering. Me ynskjer ein variant av denne fleirtalsmodellen som ser slik ut: 

 

 



Dette er langt på veg same struktur me med hell har nytta i fusjonsprosessen så langt. Dei viktigaste 

argumenta for denne modellen er: 

Det styrkar campus-/nærregionblikket på organisasjonen, noko det er sterkt behov for. Attraktive og 

velfungerande studiestader er avgjerande for at HVL skal vera ein høgskule for heile landsdelen. Ei 

gruppe studieadministrative medarbeidarar med nærregion-/campus-forankring vil vera positivt med 

tanke på å utvikla studiestader med god tilrettelegging og eit godt samla læringsmiljø. 

Geografisk basert leiing gir større fleksibilitet med betre ressursutnytting. På dei mindre 

studiestadane vil dei studieadministrativt tilsette ha fleire ulike arbeidsoppgåver og dermed vera 

deltakar i fleire fageiningar/team. Stadleg personalleiing vil ha betre føresetnader for å tilpassa 

ressursbruken etter skiftande behov på tvers av dei ulike fageiningane. 

Geografisk basert leiing legg til rette for nærare og betre kontakt med dei tilsette. Det gir vilkår for at 

leiaren kan «sjå» kvar enkelt tilsett og ta dei omsyn og gjera dei tilpassingane det til ei kvar tid er 

behov for. Leiing på tvers av geografi gir ikkje den same kontakten utan at leiaren er svært mykje på 

reise. Svært mykje reising vil gjera leiarstillingane mindre attraktive for tilsette i dei geografiske 

utkantane som Førde, Sogndal og Haugesund. 

Modellen sikrar at HVL får tre leiarar, ein i kvar region, som er breitt orientert om 

studieadministrasjon og utdanningspolitikk. Desse vil vera del av prorektor si leiargruppe og  vil 

styrke prorektorfunksjonen, også ved å gi avdelinga ein geografisk balanse og legitimitet.  

Arbeid med utdanningskvalitet omfattar mange ulike arbeidsfelt, og oppdeling i fagteam vil kunne 

svekke det tverrfaglege administrative arbeidet. Dei fire foreslåtte fagteama sine arbeidsoppgåver 

grensar tett opp til kvarandre, og ein stadleg leiar vil ha gode føresetnader for å sikre delingskultur i 

kvar nærregion. Det er viktig å unngå at fagteama vert «seg sjølv nok». Med den foreslåtte 

organiseringa kan ein risikere at nærregionar vert utan leiar i prorektor si leiargruppe. Det meiner vi 

er uforsvarleg. 

Modellen legg hovudtyngda av personalansvaret på seksjonsleiarnivået, men dette vil det vera 

mogeleg å justera på dei ulike studiestadane. I Bergen, der tal tilsette vil vera for høgt til at 

personalansvaret kan leggjast til ei stilling, vil det vera mogeleg å fordela dette til leiarar av fagteam 

eller til assisterande seksjonsleiar. 

Leiarane av fagteama er primært faglege leiarar. Utan personalansvar kan dei i større grad 

konsentrera seg om den faglege utviklinga og samordninga. Blant dei viktige oppgåvene vil vera å 

etablera gode relasjonar og klok arbeidsdeling med dei tilsette i fakulteta. 

Modellen gir utfordringar med tanke på samarbeid og gode relasjonar mellom seksjonsleiarane og 

leiarane av fagteama. Men desse utfordringane vil ikkje vera større enn det ein får ved å leggja 

personalansvaret hjå teamleiarane. Truleg vil geografisk basert personalansvar gi betre høve til å 

gjera kloke tilpassingar både i forhold til funksjonar og tilsette. I tillegg vil det truleg vera 

ressurssparande med at leiarar med personalansvar i mindre grad treng å nytta tida til reiser. I dei 

fleste tilfelle er det enklare å løysa faglege utfordringar med geografisk avstand enn det er å 

handtera personalutfordringar.  

Modellen legg opp til ein eigen seksjon for EVU organisert direkte under prorektor. EVU-arbeidet 

skjer mot omverda, på tvers av alle einingane som er definert i funksjonsplanen, i tett kontakt med 

fakulteta, avdeling for samhandling og avdeling for forsking. Me meiner difor det er uheldig om EVU-

eininga vert plassert langt ned i strukturen i utdanningsadministrasjonen. 



Kap. 4 Leiing 

Hovudtrekka i vår leiingsmodell er omtala under organisering. Det er mange tilsette i vår eining som 

er svært opptekne av leiingsmodellen. Alle er samde i at me ynskjer fagleg samarbeid og 

koordinering på tvers i høgskulen. Røynslene med det er gode. Samstundes er dei tilsette svært 

samstemde om at dei ynskjer stadleg leiing. Her er nokre døme på korleis dette vert grunngjeve: 

«Eg meiner at det bør vere leiarar med personalansvar i kvar nærregion. Eg er ikkje einig i prinsippet 

om at fagleg leiing og personalleiing bør følgje kvarandre. Det vert krevjande med fjernleiing av 

personalet. Mykje reiseverksemd. Den foreslåtte organiseringa favoriserer leiarar som sit sentralt. 

Desse får kortare reisetid knytt til personalleiing enn leiarar frå t.d. Haugsund og Førde. Eg meiner at 

kvar nærregion treng leiar som kan ivareta eit samla studieadministrativt perspektiv. Det er og viktig 

for studentane på studiestaden at det er ein tydeleg leiar til stades. Den foreslåtte organiseringa gjer 

det vanskeleg for studentane å vite kvar dei skal vende seg.» 

«Det er klart at tverrgåande fagleg leiaransvar er positivt. Mange i HVL arbeider allereie på tvers 

fagleg og dette gjev mange gode diskusjonar, ikkje minst deling av kunnskap. Samtidig med dagens 

velfungerande tverrgåande faglege samarbeid, har det vore ein stadleg leiar som kunne omdisponere 

og gje andre oppgåver når det er rom for det. Målet med personalansvar bør vera å sjå 

arbeidstakaren som heilskap og ikkje som ein prosentandel i sitt team og at dei resterande 

prosentane og potensialet dermed er utilgjengeleg for teamet og dermed for HVL. Leiaren skal sjå 

utviklingspotensiale hos den enkelte og på tvers av einingane. Om det skjer eit spanande arbeid i 

HVL, kor skal arbeidstakaren vende seg for å melde interesse? Er ho då avhengig av å vere på den 

aktuelle studiestaden for å bidra og utvikle seg? Vil den faglege leiaren i eininga sjå nokon nytte i at 

ein arbeidstakar melder interesse for andre arbeidsoppgåver enn dei som er knytt til eininga? 

Dersom ein skal byggja ein utdanningsinstitusjon som tilbyr kvalitetsmessig gode utdanningar må ein 

trekkje til seg kloke hovud og ein må halde fram med utvikling av dei som er tilsett. Personalleiing på 

avstand og avgrensing innanfor ei eining vil klart spesialisere ein arbeidstakar, men det vil og gjere at 

mange når dei ser liten sjanse for utvikling forlèt HVL og finn seg ei meir attraktiv stilling. Ein leiar 

som sit ein annan stad kan ikkje få god nok oversikt over kva dei tilsette jobbar med, om dei har ein 

strevsam livssituasjon som krev tilrettelegging eller omtanke. Leiaren ser heller ikkje om ein tilsett 

har store arbeidsressursar og treng ei utfordring. Det er ein stor ressurs å kunne sjå den ledige og 

disponible arbeidskapasiteten og la dei tilsette få sjanse til å utvikle seg. (…) Det er kontakten med 

arbeidstakarane heile vegen ned til dei minste/største oppgåvene som skapar gode linjer og 

organisasjon.» 

«Utdanningsadministrasjonen bør organiserrast med faglege team på tvers, som inkluderer 

fakultetstilsette innan dei ulike fagområda. Personalansvaret bør liggja til nærregionansvarlege som 

òg har fordelt teama mellom seg.»  

«Den store skilnaden mellom utdanningsadministrasjon og andre administrative område, er at 

utdanningsadministrasjonen er vesentleg større enn dei andre administrative einingane, og at 

utdanningane og studentane er geografisk baserte, dei fleste studentane er på ein campus. Tett på 

studentane skal vera eit kjennemerke ved HVL. Ein del av dei gode erfaringane frå Sogn og Fjordane 

handlar om jamlege møtepunkt mellom stadleg (utdannings-)leiing og stadleg studentleiing. Ein 

geografisk basert leiar med personalansvar for tilsette, bør òg ha eit ansvar for kontakt med 

studentane på campus. Desse kan handtera hendingar som skjer med studentane raskt og effektivt. 

Det å ha eit personalansvar medfører at ein må vera til stades med jamne mellomrom på alle stadene 

ein har tilsette, og ein må vera «der det brenn». Denne typen personalansvar kan ikkje ivaretakast på 



e-post eller Skype. Eit geografiuavhengig personalansvar, med den store reiseaktiviteten dette 

inneber, er særleg uheldig i eit ressursperspektiv. Årsakene er fleire:  

Ein vesentleg del av arbeidstida til leiaren vert nytta på reisetid. I Vestlandslandskapet veit ein at 

dette ikkje er tid som kan brukast (tilnærma) like effektivt som arbeidstid på ein av campusane.  

Mykje reising inneber store reisekostnader. I ei framtid med meir avgrensa ressursar, er dette feil 

prioritering  

Reising på Vestlandet har ein HMS-risiko. Denne må ikkje undervurderast  

Reising har ein miljøkostnad. Særleg mellom Sogndal og Bergen/Stord/Haugesund er det utfordrande 

å unngå fly. Dersom ein ynskjer at HVL skal vera miljøverksemd, må ein ha organisasjonsmodellar 

som byggjer opp under dette.  

Stor reiseaktivitet over lange avstandar er ein belastning for den det gjeld, inkludert familie og fritid. 

Geografiuavhengig personalleiing vil favorisera leiarkandidatar frå Bergen, og til ein viss grad frå 

Stord. Det er vesentleg mindre attraktivt å vera i lokalisert i Haugesund, Førde eller Sogndal for dei 

som skal ivareta tilsette på tvers av studiestader. Ein koordinerande funksjon som ikkje er ein del av 

leiargruppa, kan korkje ivareta kontakten med studentane på ein tilfredsstillande måte, eller vera 

attraktivt konktaktpunkt for dei tilsette.» 

Kap. 5.1.1 Opptak og rekruttering 

Me meiner arbeidet med studentrekruttering må koplast utdanningsadministrasjonen, og spesielt dei 

som arbeider med studentopptak. I høyringssaka er funksjonsområdet omtalt også under 

samhandling, og me meiner det no må klart slåast fast kvar dette høyrer heime. Ansvaret for 

studentrekruttering må liggje i utdanningsadministrasjonen og arbeidet må skje i nært samarbeid 

med fakultet og samhandling/ kommunikasjon. Kommunikasjon spelar ei viktig rolle som reiskap i 

arbeidet med rekruttering. 

Den viktigaste årsaka til at studentrekruttering bør liggje til utdanning er at dette handlar om å møta 

unge, utdanningssøkjande sitt behov for brei og god informasjon i samband med val av 

utdanningsveg. Til dette trengst det høgskuletilsette som kjenner utdanningar, læringsmiljø og 

fallgruver i samband med det å velja og å gjennomføra høgre utdanning. Studentrekruttering handlar 

også om marknadsføring og profilering, men først og fremst handlar det om sakleg og profesjonell 

informasjon om fag, læringsmiljø, utdanningsprogram og karrierevegar. Høgre 

utdanningsinstitusjonar har i ulike samanhengar seinare år vore skulda for å ha for sterk fokus på å 

lokka utdanningssøkjande til sin institusjon, og for lite fokus på å informera og fokusera på 

utdanningsval og læringsmiljø med tanke på at studentane skal gjennomføra og lukkast i utdanninga 

si. Alt dette tilseier at det er utdanningsadministrasjonen som må ha ansvaret for dette 

arbeidsområdet. Så må arbeidet gjennomførast i samarbeid med tilsette på fakulteta og i 

kommunikasjonsavdelinga. 

Vi meiner også at alle studiestader bør vera involvert i arbeidet med studentrekruttering. Dette fordi 

lokale kvalitetar og profilering er ein viktig del av rekrutteringsarbeidet, og det er viktig i arbeidet 

med å utvikla studiestadane.  Det er ikkje berre dei faglege prioriteringane som gjeld når unge 

menneske vel utdanningsprogram. Også kvalitetar ved studiestaden er viktige.  

I Sogn og Fjordane har me vore svært opptekne av og avhengige av god studentrekruttering. Dei 

seinare åra har me henta 2/3 av grunnutdanningsstudentane utanfrå fylket. Me er heilt avhengige av 

at det gode og intensive rekrutteringsarbeidet held fram, og me er overbevist om at det blir best 



ivareteke med base i utdanningsadministrasjonen og i nært samarbeid med fakultet og 

kommunikasjon. 

5.1.2 Eksamen, studentsaker og førstelinetenester 

Koplinga av arbeidsoppgåver er meiningsfull, men det trengst ein god del avklaringar kring ansvar- og 

arbeidsdeling med andre avdelingar og fakultet. 

I Sogndal har me eit karrieresenter i fysisk nærleik til førstelinetenesta/studenttorget. Dette har vore 

eit poplulært tilbod blant studentane. Det har vore organisert som ein del av arbeidet med  

studierettleiing og studentsaker. Me er uroa for framtida for dette tilbodet. Besøksvolumet på ein 

studiestad som vår er ikkje stort nok til at det er interessant for kommersielle aktørar, og det vil vera 

lite tenleg å organisera dette som fakultetsvise tilbod av ressursomsyn. I dagens Karrieresenter nyttar 

vi både folk frå fellesadministrasjonen og frå avdelingane. Denne organiseringa gjer at me har brei 

rettleiingskompetans, og studentane har ein stad å forhalde seg til. Studie-/karriererettleiinga 

omhandlar både det spesifikt faglege men også i skjæringspunktet "heile livet som student". 

Rettleiing er ein profesjon og vi har gjennom fleire år systematisk bygd opp ei rettleiingsteneste både 

med å heve kompetansen til den enkelte via utdanning innafor rettleiing/karriererettleiing og ved 

kursing via innleigd profesjonell kompetanse. I tillegg til dette har Karrieresenteret utvikla eit 

jobbsøkjarkurs som er eit tilbod til studentane både på Campus Sogndal og Campus Førde. I 

Funksjons- og bemanningsplan for Utdanningsadministrasjon er denne tenesta ikkje nemnt i det 

heile.  

Når det gjeld studentsaker og rettleiing, vil det vera behov for meir arbeid for å finna fram til tenleg 

ansvars- og arbeidsdeling mellom fellestenester og fakultet. Me ser det som svært aktuelt at 

modellane her kan variere mellom studiestadane. På dei mindre studiestadane vil det truleg både av 

omsyn til studentar og av ressursomsyn vera aktuelt å organisera ein del tilbod og oppgåver på tvers 

av fakulteta. Omsynet til likebehandling av studentar og studentsaker tilseier nært samarbeid mellom 

fakulteta og fellestenestene.  

Vi saknar omtale av spesialisert kompetanse i fellestenestene knytt til studentsaker og forvaltning av 

lov- og forskriftsverk i dette fagteamet. Det trengst ansvarlege i fellestenestene som kan bidra til 

bygging av felles praksis og felles bruk av lov og forskriftsverk. Sakshandsaming av studentsaker på 

fakulteta må forankrast i dette. 

Timeplanarbeidet (TimeEdit): Systemansvaret for TimeEdit kan gjerne ligge under arealforvaltning. 

Men me stiller oss uforståande til at dei som utfører timeplanarbeidet skal sortere under drift. Dei 

bør absolutt ligge under utdanningsadministrasjon, og primært vera tilsette i fakulteta. Dette 

arbeidet er svært nært knytt opp til den faglege aktiviteten på det enkelte fakultet/institutt, og i dei 

aller fleste tilfelle vil det vera slik på dei mindre studiestadane at dei som arbeider med TimeEdit gjer 

dette i kombinasjon med andre utdanningsadministrative oppgåver  Ein skal ha mykje detaljkunnskap 

om fag og utdanningsprogram for å kunne legge gode timeplanar for studentar og tilsette. Elles vil 

me nemne at me her i Sogndal har hatt svært god nytte av TimeEdit-kompetansen i Bergen.  

Sentralbordtenester (i den grad det vil vera aktuelt i framtida) bør vere ein del av førstelinetenesta. 

I Sogndal har me gode røynsler med å leggja mindre oppgåver som varemottak og kontroll til 

førstelinetenesta. Dette har vore ei rasjonell utnytting av eit tenestepunkt som har bemanning 

gjennom heile arbeidsdagen. Det same gjeld telefon, nøkkelutlevering med meir. Me har også svært 

gode erfaringar med at dei tilsette i førstelina er del av utdanningsadministrasjonen og gjennom det 

får god kjennskap til ulike studieadministrative spørsmål, som søkjarar og studentar etterspør. Me 



har i dag ei førstelineteneste med brei kompetanse og som er godt informert om utdanningane våre. 

Dette avlastar sakshandsamarane.  

Studiestart er ikkje plassert nokon stad. Det kan høyre heime under Eining for læringsmiljø og 

læringsstøtte. 

5.2.1 Utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse 

Også på dette området er det behov for meir arbeid med sikte på å få til god arbeidsdeling mellom 

fakultet og fellestenester.  

For å støtte arbeid med utdanningskvalitet i fakultet og institutt, er det viktig at det vert gitt føringar 

når fakulteta skal utforme administrativ organisering.  Arbeid med studieplanar og kvalitetssystem 

skal byggast frå grunnen etter fusjonen, og dette arbeidet vil vere avgjerande både for å sikre 

akkreditering av studieprogram og for å handtere arbeid med samordning av studieplanar. 

Fellestenestene må sikrast ressursar til å samordne arbeidet. 

Felles Studentsystem bør synleggjerast, kanskje som del av namnet til eining for utdanningskvalitet, 

studieportefølje og analyse.  

Ansvar for høgskulepedagogiske tiltak er ikkje nemnt i framlegget. Det er aukande krav til pedagogisk 

kompetanse for høgskuletilsette, og HVL må forankre administrasjon og utvikling av eigne 

vidareutdanningstilbod til fagtilsette anten her, eller i  eining for høgskulepedagogikk eller liknande. 

Det same gjeld oppbygging av eit system for meritering for undervisere.  

5.2.2 Læringsmiljø og læringsstøtte 

Me ser gjerne at denne eininga får tilført fleire ansvarsområde enn det som er nemnt i framlegget. 

Me tenkjer at dette kan utvikla seg til ei eining med fokus på læringsmiljø og campus-utvikling. 

Eininga kan til dømes ha ansvar for å etablera og utvikla  kontaktforum og samarbeid mellom 

høgskule, samskipnad og studentorgana. I Sogn og Fjordane har me gode røynsler gjennom mange år 

med ein slik møtestad (Kontaktutvalet)  Ansvar for studiestart og andre tiltak med sikte på å gi 

studentane gode føresetnader for å lukkast i utdanningsløpet bør vera aktuelle. Det same gjeld 

oppgåver i samband med studentundersøkingar som SHoT (Studentenes Helse og Trivsel). 

Andre område under utdanningssadministrasjon 

Begrepet arrangement/arrangementsstøtte er ikkje definert nokon stad. Slik vi ser det, har eit 

arrangement både ei teknisk-/avviklingsside og ei innhaldsside. Vi har ikkje sterke meiningar om kvar 

den tekniske sida skal vera plassert, men det er viktig at eigarskapen til arrangementet ligg på rett 

plass. Eigaren definerer innhald og legg premissane for sjølve gjennomføringa. Døme på dette kan 

vera store og små konferansar, interne arrangement som internasjonal dag, karrieredag, kulturelle 

event og arrangement i samband med studiestart.  

Ut frå lang erfaring med ulike typar arrangement ser vi det som viktig å ha klart definerte rollar med 

omsyn til kven som fyller programinnhaldet og kven som tek det praktiske og tekniske ansvaret. For 

studiestart meiner vi til dømes at Utdanningsadministrasjonen må vera eigar. Arrangementsstøtta 

kan gjerne liggja til Areal og drift. 

Det er vidare viktig at HVL så langt som råd er har kompetanse på begge felt internt i eigen 

organisasjon. Dersom noko må bestillast eksternt, må det finnast bestillarkompetanse innan feltet 

internt. Dette vil styrka kvaliteten og sikra at ressursbruken er fornuftig.   



Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Vil spille inn noen overordnete generelle innspill som det ikke var mulig å få inn i questback svaret. 

Regner med du tar dette med deg videre.  

1.      Institusjonen har fått ti vidt ulike funksjonsplanar ut på høyring, der organisasjonskart/-

modellar er svært ulike. Det manglande samsvaret gjer prosessen med høyringssvar både 

omfattande og vanskeleg, noko som vert forsterka av alt for korte høyringsfristar.  

2.      Felles for funksjonsplanane ser ut til å vera at dei reduserer den stadlege 

viktigheita. Spørsmålet er om dette er i harmoni med ambisjonane, måla og profilane som er skildra i 

fusjonsavtalen, der vidareutvikling av studiestadane for å betre ivareta regionrolla vert trekt fram 

som ein viktig ambisjon ved ein fleirkampusinstitusjon.   

Det Det er forståeleg at kampus og stad spelar ulik rolle i dei ulike funksjonsområda. For 

funksjonsområda Arealforvalting, drift og prosjekt, og dessutan Biblioteket, er det sjølvsagt at den 

geografiske og fysiske staden spelar større rolle enn ved andre funksjonsområde. Det er ei bekymring 

knytta til om funksjonsplanane samla slik dei no framstår legg  for lite vekt på det stadlege 

perspektivet, og at dette vil vere uheldig for vidare campusutvikling.  

 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 for avtalen som låg til grunn for 

fusjonen.  

3.      Leiarskap: fleire av funksjonsplanane legg opp til ei auka styrking av sentrale nivå.  Meir 

ressursar til leiarnivået, slik 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.  

4.      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.  

5.      Det uklare organisasjonskartet vert forsterka av nemningane i planane – fleire stader er det 

nytta nemningar og skildringar av stillingar som ikkje samsvarar med dei som vert nytta i 

organisasjonen i dag. Det er heller ikkje samsvar mellom skildringane i dei ulike funksjonsplanane.  

Høyringsinnspel frå alle tilsette i arkiv/dokumenttenesta 
Oppsummering frå organisasjonsverkstaden i Bergen 
På administrasjonsseminaret i Bergen var vi samstemde om at vi meiner den beste og mest riktige 

organiseringa er som eiga eining direkte under organisasjonsdirektør, der arkivleiar har både personal- 

og fagansvar. Vi reagerer på at dette alternativet ikkje er nemnt og eventuelt argumentert imot i 

funksjonsplanen til Organisasjon – HR. Dette undergrev tanken om medverknad og oppfatninga av 

dette som ein prosess som vert utvikla nedanfrå og oppover. 

 



Arkivtenesta er felles for heile HVL 
Arkivtenesta samhandlar og leverer tenester til alle delar av organisasjonen. Vi er avhengige av jamleg 

samhandling og formalisert kontakt med heile organisasjonen. Vi må vite kva prosessar som skjer for 

å vere rusta til å vurdere kva slags informasjon og dokumentasjon ein bør ta vare på frå ulike 

fagfelt.  Vi må ha  grunnleggande kunnskapar om organisasjonen, vite korleis ansvarsområda er 

fordelte og korleis informasjonen skal flyte for å sikre oss at den kjem dit den skal for at 

saksbehandling i HVL skal vere effektiv. Difor er det viktig at arkivtenesta vert organisert på ein måte 

som gjer at vi kan jobbe ope og proaktivt. Gode løysingar (digitalisering/integrasjon Public 360) krev 

inngåande IT- og arkivkompetanse. 

   

Funksjonsplanens forslag 
Alternativ 1 (organisert i seksjon for arbeidsgivarpolitikk, personaloppfølging, HMS og 

dokumentbehandling). Dette minner om ei vidareføring av dagens organisering for delar av 

arkivtenesta. Denne løysinga har vi ikkje vore fornøgde med, fordi det gir liten grad av 

gjennomslagskraft og lite høve til å påverke.  

 

Alternativ 2 (I stab under rektor ilag med styresekretariatet).  

Dette er eit forslag utan konkret innhald. Argumentet for å legge arkiv/dokumentsenter hit, er å auke 

støtteapparatet til styresekretariatet. 

Vårt fagområde har sine kjerneområde og lovpålagde oppgåver som må løysast fortløpande. Dersom 

forslaget om organisering i stab skal være mogeleg, må det leggast til rette for auka ressursar som er 

retta inn mot dei oppgåvene som skal utøvast. Vi tenker at rektor ikkje har tid til å ha personalansvar 

for arkiv/ dokumentsenter. Vert vi organisert i stab  - må arkivtenesta likevel organiserast som eiga 

eining der leiar for arkivet har både personal- og fagansvar. Vidare må det sikrast at leiaren får delta i 

leiarforum med andre administrative leiarar.  

 

Andre alternativ 
Dersom vi ikkje blir organisert som eiga eining, ønskjer vi av faglege omsyn å bli underlagt eining for 

OU/digitalisering eller IT. Det er avgjerande at vår eining får ei strategisk og nær plassering i forhold 

til digitalisering og organisasjonsutvikling sett i forhold til integrasjonsløysingar og automatiserte 

prosessar i saksbehandlinga.  

 

Namneendring  

Vi har eit stort ønske om å endre namnet på eininga i tråd med det som vert brukt elles i sektoren, til 

Dokument og informasjonsforvaltning (UiO, HiOA, HiNN, HSN). 

 


