
Høyring om funksjonsplanar  –  
Administrativ organisasjonsstruktur 
Intern og ekstern samhandling 

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

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken) 
Internasjonalisering/samhandling: 

For meg er det uklart hvordan utvikling av internasjonalt samarbeid skal foregå mellom 
‘internasjonalisering’ og ‘samhandling’– det gjelder også mot fakultetene. Bør komme klarere fram. 

Ansvar for virksomhetsstyring må avklares - dette skal det være en egen runde på. 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Punktet Kompetanseutvikling i samarbeid med arbeidslivet er vel heller eit ansvar for fakulteta i 
samarbeid med eining for etter- og vidareutdanning under prorektor for utdanning? Det ser ut til at 
dei tre kulepunkta under hovudoppgåver fell saman med punkt 5.2.3 under for etter og 
vidareutdanning i Funksjons- og bemanningsplan for utdanningsadministrasjonen, del 1 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Innspill fra internasjonalt kontor; 

Under «hva er samhandling» pekes det på ansvar for samhandling lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
og at HVL skal synliggjøres som en viktig aktør både nasjonalt og internasjonalt. Det er imidlertid 
uklart hvordan ansvar for synlighet internasjonalt skal følges opp og konkretiseres. Ansvar for 
internasjonal markedsføring og rekruttering nevnes som et eget punkt men det er uklart om 
internasjonalisering også inngår i de øvrige tjenestene som er listet, f.eks eksternweb, 
forskningsformidling, profilforvaltning, omdømmebygging, redaksjonell rådgivning, sosiale medium 
m.m. 

Avdeling for lærarutdanninng (Asle Holthe) 
Internkommunikasjon fremheves. Det er vanskelig å se hvordan ledere skal kunne følge dette opp på 
en hensiktsmessig måte når det ikke er lagt opp til administrativ støtte i fakultetene. 

Vi kan ikke se at prorektorene skal ha behov for en egen rådgiver knyttet til nærregionansvaret. 

Det er ikke tilstrekkelig med kontaktpersoner for fakultetene, vi trenger ansatte som kan utføre 
arbeidet. 

Når det gjelder ekstern samhanlding er det vanskelig å se hvordan enheten skal fange opp det som 
skjer i fakultetene. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Området samhandling og kva dette omfattar er vanskeleg å få tak på, særleg også fordi det ikkje er 
avklart kva som skal ligge under dette ansvarsområdet (Senter for nye medier, EVO?.) 



Grensedragning til dekanane sine oppgåver/ansvar er og utydeleg. Vi må passe oss for å ikkje bruke 
unødvendig mykje ressursar på intern koordinering, dette er verken effektivt eller 
avbyråkratiserande. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Kommentar til 1.1 Kva er samhandling, punkt Kommunikasjon, andre avsnittt: "Det er til dømes profil 
og omdøme på generell basis som gir politikarar og næringsliv eit positivt inntrykk av HVL og gjer oss 
attraktiv for søkjarar". Kva er "profil og omdøme på generell basis"? Det er HVL sitt arbeid som 
utdannar, forskingsinstitusjon og formidlar, og samarbeidspartner i konkrete prosjekt, som først og 
fremst skaper det gode omdømet. Arbeidet med kommunikasjon må difor knytast tett mot 
kjerneoppgåvene, og ikkje "leva sitt eige liv". Dette gjeld òg punktet om samfunnskontakt. 
Funksjonsplanen ber preg av at ansvarsområdet som gjeld samhandling ikkje er klart definert, og det 
kan sjå ut som ein difor ønskjer å ta inn ansvarsområde og oppgåver som er bestemt skal liggja under 
andre avdelingar. Det står på s. 3: I vedtaket om administrativ organisering står det at «det blir viktig 
å sikre ei tett kobling mot prorektor for samhandling, særleg med tanke på generering av 
eksternfinansiert verksemd». Dette må derfor også reknast inn som ei oppgåve for funksjonsområdet 
samhandling, og det stiller krav til både organisering og ressursar. Det er ei feilkopling å seia at ein 
treng ekstra ressursar for å ha samhandling med andre einingar på høgskulen, spesielt når 
samhandling er hovudoppgåva til denne avdelinga. Ved å definera dette som ei spesiell oppgåve som 
treng ressursar, overtek ein oppgåver som klart høyrer til andre einingar til denne avdelinga. Dette 
skaper unødvendig usikkerheit omkring organiseringa. Til dømes ligg EVU-eininga under prorektor for 
utdanning, så det koordinerande arbeidet for etter- og vidareutdanning ligg då ikkje til avdeling for 
samhandling. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Det bør komme tydeligere frem at samhandling er en sentral støttefunksjon for hele HVL. Ikke minst 
bør det gå tydelig frem at dette funksjonsområdet har både strategisk og operativt ansvar for den 
visuelle profilen til HVL, markedsføring og studentrekruttering i et livslangt læringsløp. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
For dårlig synliggjøring/drøfting av koblingene til fakultet og institutt. 

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt (Svein Ove Eikenes) 

 Jeg mener at for å sikre et helhetlig arbeid med rekruttering av studenter til alle typer 
studier, er det viktig at studentrekruttering ligger i funksjonsområdet intern og ekstern 
samhandling. For best mulig gjennomføring må det være tett samarbeid med andre 
seksjoner som EVU/EVO, Internasjonalisering, fakultet, institutt, opptaksenhet og 
studieadministrasjon. 

 Det er viktig å sikre at tjenester med stort oppgave-sammenfall blir organisert under 
samhandling. Ikke minst for å sikre et helhetlig institusjonelt grep som er effektivt, kraftfullt, 
kostnadsbesparende og som gir høy kvalitet. 

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

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Regionale og nasjonale utfordringar er synleggjort, men internasjonaliseringsperspektivet er i mindre 
grad ivareteke trass i at det er nedfelt i prorektor sin stillingsomtale. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Innspill internasjonalt kontor; 



Vi savner internasjonalisering i utfordringbildet og vil peke på 3 sentrale områder hvor HVL må bygge 
kompetanse og kapasitet innenfor samhandling/ kommunikasjon for å lykkes.  

1) Rekruttering og markedsføring: Det nevnes at «ei hovudutfordring er å rekruttere nok studentar 
både nasjonalt og internasjonalt til alle våre studium ved alle fem campusar». HVL må bli en mer 
attraktiv institusjon for internasjonale studenter og forskere og det må etableres en egen strategi for 
internasjonal rekruttering både av studenter (særleg master og Ph.D.) og ansatte.  

2) Profilering: Det er behov for å utarbeide en egen strategi for internasjonal profilering og HVL må 
ha tjenester på dette området. HVL må bli synlig internasjonalt (jfr. Styresak 11/17 Fagleg plattform 
og profil hvor det er identifisert flere områder hvor HVL kan og bør hevde seg internasjonalt) som en 
attraktiv partner eksternfinansierte forskning- og utdanningsprosjekter. Alt dette krever synlighet, på 
ulike plattformer og i ulike media og HVL må ha en kompetanse og kapasitet på dette området 
dersom vi skal lykkes.  

Formidling: Det å ha gode beskrivelser/ planer for formidling (dissemination) av forskningsresultater/ 
andre resultater er et kriterium for å få innvilget søknader om eksternfinansiering for internasjonale 
prosjekter. HVL må ha kompetanse og kapasitet til å bistå i planlegging og gjennomføring av 
formidlingsaktiviteter og dette må beskrives i utfordringbildet til samhandling/ kommunikasjon. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
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. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
God samhandling og kommunikasjon krev inngåande kjennskap til kjerneaktivitetane i 
organisasjonen, utdanning og forskning. Fakultetskontaktane, dersom dei skal høyre til i 
felleseininga, må derfor bruke mykje tid i fagmiljøa for å blir kjent med, og fange opp det som rører 
seg og som burde få oppmerksomhet. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Vi er bekymra for at kommunikasjonsfeltet taper sin strategisk forankring og mangler en strategisk 
rolle i organisasjonen. HVL er en ny, stor og kompleks organisasjon som krever stor oppmerksomhet 
rundt både intern og ekstern kommunikasjon på strategisk nivå. Særlig internkommunikasjonen kan 
bli skadelidende hvis ikke kommunikasjon har en fast forankring på strategisk nivå i organisasjonen. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Gi støtte til institutt og fakultet sin samhandling med sine omgivelser. 

Savner internasjonaliseringsperspektivet, selv om dette er en del av prorektor sin stillingsbeskrivelse. 



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

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Det er viktig at fagområder ikkje blir splitta. For eksempel at rekruttering og marknadsføring enten 
må liggja hos opptak eller hos samhandling, og ikkje bli spreidd. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Videreformidling av innspill fra seksjonen: 

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. 

Seksjon for utdannning (Kristin Ravnanger) 
Innspill fra internasjonalt kontor; 

Vi støtter at HVL får en egen enhet for kommunikasjon. I denne enheten må det ligge eksplisitt 
ansvar for internasjonalisering. HVL må ha en egen nettredaktør for de engelske nettsidene, vi må ha 
ekspertise på internasjonal profilering og markedsføring, vi må ha kompetanse og kapasitet til å 
bistå/ følge opp formidlingskomponenten i eksternfinansierte forsknings- og utdanningsprosjekter. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det er mangelfullt beskrevet hva som skal være innholdet i funksjonsområdet på fakultetene. Det er 
også uklart hvem den sentrale enheten skal samhandle med i organisasjonen og hvem enheten skal 
betjene. 

Det meste av den eksterne samhandlingen skjer gjennom de fagansatte. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det må avklarast kva einingar som skal ligge under funksjonsområdet før ein kan ta stilling til 
organisering.  

SFNM har f. eks grenseflater til IT, digitalisering, bibliotek, læringssenter – dette bør samordnast. 

EVO-feltet må avklarast. 

Talet på tilsette har og betydning for organisering under prorektor, einingane bør ikkje vere for små, 
og tre einingar/leiarar med økonomi- og personalansvar er for mange.jfr. personalansvar for 20-30 
personar. Behovet for eigne rådgivarar til prorektorane er vanskeleg å forstå. Dette behovet må 
kunne løysast av tilsette i eingane (som går tvers av campus), og prorektorane må kunne samhandle 
seg imellom. (jfr. Effektivisering og avbyråkratisering.) 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Områdene kommunikasjon og samfunnskontakt griper inn i hverandre og krever en samlet faglig 
ledelse. Vi ser ingen faglige argumenter for å dele dette inn i to enheter med forskjellig faglig ledelse. 
Det vanlige er å se samhandling som en del av kommunikasjonsfeltet. 



Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Studentrekruttering (under punkt 1) – må avklares hvor denne skal plasseres. Per nå er den også 
definert inn 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 vil nok Utdanningsområdet i samarbeid med fakultetene være en mer naturlig 
tilhørighet. 

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. 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Slå sammen kommunikasjon og ekstern samhandling for å få gode synergier. Det er ikke nok årsverk 

til at disse enhetene er robuste nok hver for seg. 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
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.  

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

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Videreformidling av innspill fra seksjonen: 

Ref. punkt 3 ynskjer vi at det vert ein eigen leiar med sjølvstendig budsjett – og personalansvar for 
HVL-Vidare. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Det er lagt opp til at dei tre einingar skal ha eigne budsjett (direkte tildelt). Under eininga 
«Kommunikasjon» ligg det fleire store arbeidsområde med store kostnadar (t.d. Web, 
studentrekruttering, marknadsføring m.m.). Me meiner at studentrekruttering bør ha eige 
budsjettansvar, og at dette ansvaret skal liggje under utdanningsadministrasjonen. Då er det heilt 
tydeleg kor mykje midlar ein har til disposisjon til akkurat desse tiltaka gjennom året, og ein kan 
disponere og omdisponere ut i frå erfaringar og behov. Då slepp ein også å «konkurrere» om 
pengane med andre tiltak innanfor same eininga. 



Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
I henhold til styrevedtak 17/17 skal strategisk kommunikasjon plasseres på nivå 1. En prorektor for 
samhandling er ikke det samme som en kommunikasjonsdirektør. Prorektor har en mer politisk rolle 
som er uforenelig med rollen som en nøytral faglig leder for kommunikasjonsarbeidet. Prorektor har 
også ansvar for en nærregion, har en mye videre rolle i organisasjonen, og vil ikke kunne vie seg 100 
% til fagområdet kommunikasjon. HVL bør derfor ha én kommunikasjonsdirektør, med faglig ansvar 
for både kommunikasjon og samfunnskontakt, som har fast plass i ledergruppen på nivå 1. 
Personalansvar kan evt. deles på flere. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Viktig henvisning til hvor viktigste samhandling skjer s. 12. Bør utvides. 

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

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Videreformidling av innspill fra seksjonen: 

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. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Innspill fra internasjonalt kontor; 

Internasjonalt profilering/ rekruttering/ markedsføring/ formidling bør bli en egen enhet/ team, eller 
det defineres og tydeliggjøres hvor dette fagområdet skal ligge. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
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. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Arbeid med studentrekruttering bør vera tett kopla mot samhandling med studentane og 
studiesøkjarane, og oppgåva bør difor liggja til utdanningsavdelinga. Dette inkluderer annonsering i 
sosiale medium. Det er særleg viktig at ressursane som trengs for å gjera ein god jobb på dette 
området, vert spesifisert og frikopla frå ressursane som gjeld marknadsføring og merkevarebygging 
generelt. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Under kommunikasjonsdirektøren kan det evt. opprettes underenheter med personalansvar. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Savner et kapittel om «Støttefunksjon for fakultet og institutt». 

75. 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? 



Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Videreformidling av innspill fra seksjonen: 

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 
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. 

Dette dokumentet ber preg av at ansvarsområdet som gjeld samhandling ikkje er klart definert, og 
det kan sjå ut som ein difor ønskjer å ta inn ansvarsområde og oppgåver som er bestemt skal liggja 
under andre avdelingar. Det står på s. 3: I vedtaket om administrativ organisering står det at «det blir 
viktig å sikre ei tett kobling mot prorektor for samhandling, særleg med tanke på generering av 
eksternfinansiert verksemd». Dette må derfor også reknast inn som ei oppgåve for funksjonsområdet 
samhandling, og det stiller krav til både organisering og ressursar. Det er ei feilkopling å seia at ein 
treng ekstra ressursar for å ha samhandling med andre einingar på høgskulen, spesielt når 
samhandling er hovudoppgåva til denne avdelinga. Ved å definera dette som ei spesiell oppgåve som 
treng ressursar, ser det ut som ein tek oppgåver som klart høyrer til andre einingar til denne 
avdelinga. Dette skaper unødvendig usikkerheit omkring organiseringa. Til dømes ligg EVU-eininga 
under prorektor for utdanning, så det koordinerande arbeidet for etter- og vidareutdanning kan då 
sjølvsagt ikkje liggja til avdeling for samhandling. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Noko uklart, og vanskelege grenser til andre einingar og oppgåver. 

Samhandling foregår på ulike nivå, mellom ulike aktørar i organisasjonen og eksternt. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Dette fremstår som noe uklart. Det bør gå tydeligere frem at samhandling består av kommunikasjon 
og samfunnskontakt, og særlig ekstern og intern kommunikasjon bør få en mer fremtredende plass. 
De fire punktene som trekkes frem i definisjonen av samhandling, berører i svært liten grad 
kommunikasjonsfeltet og samsvarer ikke med listen over tjenester som funksjonsområdet skal tilby. 

76. 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? 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Innspill fra internasjonalt kontor; 

I tillegg til internasjonal rekruttering og markedsføring må følgende overodnede arbeidsoppgaver 
ligge under funksjonsområdet:  

Internasjonal profilering og formidling.  

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Kommunikasjon må hentes inn som rådgivere tidlig i alle store prosjekter i organisasjonen. Ut over 
dette er det ingen tjenester som mangler, men oversikten er svært lite utfyllende og mangler 
beskrivelse av omfang. Vi frykter at dette kan føre til manglende forståelse av omfanget av 
tjenestene og kompetansen som kreves. 



Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Internkommunikasjon er nevnt, men som en lederoppgave. Internkommunikasjon er et mye større 
område enn det som er generell info fra leder til ansatt, og i HVL er det et stort behov for å få delt 
informasjon mellom fakulteter og administrasjon. Så det er nødvendig med vesentlig mer fokus på 
infrastruktur for interkommunikasjon, og aktive ressurser på det. 

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt (Svein Ove Eikenes) 
Å bistå fakultet/institutt med alumniarbeid. 

77. 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? 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det er for utydelig hvordan en skal betjene fakultetene. Hvilke tjenster skal en levere til fakultetene? 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Utfordringen som er beskrevet i avsnitt 3 burde vært utdypet, spesielt vedr. digitalisering og 
tjenestedesign. Her må samhandling ha en sentral rolle i organisasjonen. Manglende strategisk 
plassering av kommunikasjonsfeltet i organisasjonen er en stor utfordring, som bør vektlegges. 

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt (Svein Ove Eikenes) 

 Det at høgskolen fremdeles er "ny og ukjent" er en stor utfordring både utad mtp 
rekruttering - men også innad i organisasjonen. Det bør settes ekstra romslige rammer disse 
første årene for arbeidet med å gjøre høgskolen synlig og kjent for potensielle søkere og 
ansatte i hele landet - og utlandet. Likeså bør det settes store nok ressurser inn på intern 
kulturbygging. Det gjelder både for HVL som helhet, men også spesifikt for enhet for 
samhandling, for at HVL skal ha best mulig slagkraft eksternt, bør teamet innad være 
samkjørt og sterkt og være samstemt i mål og fokus. 

 Det er viktig at vi får til god arbeidsflyt og god arbeidsdeling på tvers, mellom enheter og 
mellom ulike funksjonsområder. 

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

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Innspill fra internasjonalt kontor; 

Det er ekstremt viktig at HVL får kompetanse og kapasitet innenfor internasjonalisering når det 
gjelder kommunikasjon/ samhandling dersom vi skal lykkes med universitetsambisjonen. God 
forskning må formidles slik at den blir lagt merke til, gode utdanningstilbud må markedsføres slik at 
vi rekrutterer de beste studentene. Vi må ha gode engelske nettsider som er tilpasset et 
internasjonalt publikum og vi må ha profileringsmateriale (fysisk og på nett/ sosiale media etc.) som 
viser HVL sine kvaliteter. Våre forskere og ledere må ha støtte når de skal representere HVL 
internasjonalt både i form av gode presentasjoner/ informasjonsmateriell og i form av 
kommunikasjonsrådgivning. Det har manglet et strategisk arbeidet knyttet til disse områdene ved de 
tre tidligere høgskolene. 

Det må avklares ansvaret for rekruttering og EVO, slik det står nå så ser man at det ligger både på 
utdanning og intern og ekstern samhandling. 



Er skeptisk til å låse så mange personar til campus, ein må ha meir fokus på fagområder. Forstår at 
ein del funksjonar skal dekkast på alle campus, men kanskje det ikkje er nødvendig å ha ei heil stilling 
til alle funksjonane som er skissert på kvar enkelt campus. 

NTL (Tone Skjerdal) 
Det ser ut som ein legg stor vekt på generell marknadsføring og merkevarebygging. I den grad ein 
skal prioritera dette, må det knytast tett saman med kjerneaktiviteten som er utdanning, forsking og 
formidling.  

Studentrekruttering bør leggjast til prorektor for utdanning, og bli plassert tett saman med opptak. 
Det er viktig for å sette søkjarane/studenten i sentrum, og å for å vere så tett på utdanningane som 
mogleg. Best mogleg kunnskap om utdanningane er viktig når ein skal «selje» produktet. Då sikrar ein 
korrekt og oppdatert informasjon til studiesøkjarane, og det kan i neste omgang vere med å redusere 
fråfallet. 

Me stiller spørsmål ved om realismen i å føreslå at det skal leggjast inn nye ressursar i eininga for 
samfunnskontakt. Samfunnskontakten bør først og fremst vera mellom dei fagmiljøa som er 
relevante, og omverda. Det bør òg primært vera knytt til arbeid med å få inn forskings- og 
utdanningsoppdrag, og dette arbeidet bør primært liggja i EVU-eininga, avdeling for FOUI og i 
fakulteta. 

Ord som «departemental monitorering» bør kuttast, eventuelt forklarast nærmare. Det er særleg 
uheldig at ei gruppe som har kommunikasjon som sitt hovudfelt, brukar begrep som ikkje er 
forståeleg for folk flest. Det gjeld òg forkortingar som RSA og SfNM. 

Seksjon for helsefag (Georg Førland) 
Generelt:  

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

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

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Et gjennomgående trekk ved utkastet til denne funksjonsplanen er at fakultetsperspektivet synes å 
være så å si fraværende. Det er underlig at det ikke er inngått en dialog i forkant med AL for å 
kartlegge de behovene og utfordringene som Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) står 
overfor. 5-årig lærerutdanning fra høsten 2018 representerer en formidabel utfordring for FLKI som 
vil kreve en hensiktsmessig dimensjonering av administrative ressurser. Dette er ikke nevnt i utkastet 
til funksjonsplan. Derimot er det skissert forslag til en rekke nye stillinger innen funksjonsområdet 
samhandling, 5.2. Dimensjonering.  

Under punkt 3. Organisering står det: «Samhandling har oppgåver av institusjonell og 
fakultetsovergripande karakter. Å legge dei på fakultetsnivå vil vere ein lite effektiv bruk av 
ressursane, og gjere det vanskelegare å halde eit høgt, heilskapelig kvalitetsnivå på 
samhandlingsarbeidet». Dette er en påstand som mangler underbygning. Det vises ikke til noen 
evaluering eller analyse av de erfaringene man har hatt som skulle tilsi en slik beskrivelse. For å nå 
målet om å bli universitet trenger vi å bygge en kultur som gir de ansatte opplevelsen av å være på 
samme lag. Slike beskrivelser bidrar ikke til å bygge denne lagkulturen. 



Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Ord som «departemental monitorering» bør kuttast, eventuelt forklarast nærmare. Det er uheldig at 
ei gruppe som har kommunikasjon som sitt hovudfelt, brukar begrep som ikkje er forståeleg for folk 
flest. Det gjeld òg forkortingar som RSA og SfNM. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det bør være mulig å søke etter hvilke personer som kan hva. Også må resten av HVL bli opplært og 
oppdatert i sosiale medier via epost, kurs osv. 

Utdanningsforbundet (Trounn Herfindal) 
Det må legges til rette for at nærregionene sine lokale behov og kontakt med private og offentlige 
aktører blir godt ivaretatt. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Listen over kompetanse som trengs (1.3) er ufullstendig, og burde bl.a. ha med utfyllende 
informasjon om hvilken kompetanse som trengs for å utføre de ulike oppgavene, f.eks. 
systemeieroppgaver. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Det er nevnt at e-læringsutviklingskompetanse skal finnes ved hver campus. E-læring er et nokså 
komplekst og teknisk område der det trengs et godt miljø med spesialister som arbeider i lag. Det er 
viktigere å ha et bra miljø, enn å ha det på hver campus. Uansett så er det noe som kan håndteres 
enkelt over skype, så hvor man sitter er ikke så viktig. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
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. 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
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 

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.  

 


