
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid 

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

Seksjon for 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. Syns dette bør komme 
klarere fram. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 

Innspill fra seksjonen: 

1.5:  prosjektøkonomene har også god innsikt om hva som rører seg i organisasjonen, og 
ser/informerer om hvor viktig koplingen mellom forsking og utdanning er. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Savner at det er satt inn i et overordnet mål- og utfordringsbilde for avdelingen prorektor for 
forskning skal lede. 

Savner at det tydeliggjøres i utfordringsbilde at internasjonalt utdanningssamarbeid ikke ligger under 
prorektor for utdanning. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det er for lite fokus på internasjonaliering i utdannings- og forskingsprogram, altså kobling til 
utfordringene skissert i kvalitetsmeldingen.  

Når HVL i så liten grad har nådd målene for internasjonalisering hadde vi forventet en vurdering av 
om dette kan forklares med den måten institutsjonen har organisert støttefunksjonene knyttet til 
internasjonalisering, og hvor løst disse har vært koblet til programledelsen. 

Arbeid knyttet til rekruttering av internasjonale tilsette (faste og gjester). Dette krever kompetanse 
på immigrasjonsregelverk og hjelp med dette, assistanse knyttet til flytting fra utlandet, og en rekke 
innsatsområder knyttet til å hjelpe utenlandske arbeidstakere med å finne seg til rette i Norge (bl.a. 
norskundervisning, hjelp med nettverksbygging, o.l.) 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Generell kommentar (gjeld omtrent alle funksjonsplanane: Funksjonsplanane gjer ikkje synleg eller 
tydleg korleis dei tek i vare eller følgjer opp styrevedtaket i sak 17/17, Vedtak om administrativ 
organisering,  der det heiter: «Rektor får fullmakt til å endelig fastsette administrativ organisering. 
Grunnlaget for administrativ organisering vil være delprosjektgruppas rapport, prinsippa for 
administrativ organisering henta frå fusjonsavtalen og prinsippet om administrative ressursar til 
fakulteta slik at dekanane kan ivareta sine funksjoner som faglege og administrative leiarar.» Den 



gode utgreiinga om oppgåve- og ansvarsfordeling mellom fellesadministrasjon og 
fakultetsadministrasjon som låg i delprosjektgruppas rapport er ikkje teken aktivt i bruk. Grunnlaget 
for campus-utviklinga som ligg i fusjonsavtalen er heller ikkje omtala. Begge desse dokumenta var 
basis for styret si delegering til rektor. Gjennomgåande er det såleis  ikkje konkretisert kva 
administrative ressursar som skal vera lagt til dekan sitt omfattande ansvar innanfor utdanning, 
forsking, formidling, og det tilhøyrande store personal- og økonomiansvaret. Gjennomgåande er det 
heller ikkje konkretisert kva administrative ressursar som må liggja ved kvart campus for å sikre og 
utvikle gode tenester til studentar og tilsette.  

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

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
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. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Vi er samde i at internasjonalisering av utdanning må ha ei særskild strategisk merksemd og at HVL 
må ha eit administrativt støtteapparat som byggjer opp under ei slik målsetning. Det vi derimot ikkje 
er samde i er bildet som er teikna opp. Grunnen er at det er for smalt tenkt. Det har samanheng med 
samansetninga av arbeidsgruppa som ikkje har sett det som nødvendig å finne ut kva fakulteta har 
behov for og det har samanheng med ei instrumentell forståing av kva internasjonalisering av 
utdanningar handlar om. Det blir peika på fleire svakheiter slik dei gamle avdelingane har arbeidd 
med internasjonalisering, men det er i mindre grad peika på at manglande forståing av utdanningane 
i fellestenestene når det kjem til internasjonalisering er ein hemsko i arbeidet. Målbildet for 
internasjonalisering må i langt større grad ta med fakultetsadministrasjonane i utvikling av tilbod for 
studentane slik at ein sikrar seg den enkelte utdanninga sin eigenart. Det er ikkje nødvendigvis eit 
ressursspørsmål slik ein kan lese funksjonsplanen, det er eit spørsmål om kva utgangspunktet skal 
vere. Det bør vere kjerneverksemda, dvs. utdanningane og forskinga. 



Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
AHS innfrir ikke den nasjonale målsetningen om andelen av studentmobilitet. Tallene er spesielt lave 
på mastergradsutdanningene, men også for bachelorutdanningene.  

De fleste bachelorutdanningene på AHS er rammeplanstyrte. Det er utfordrende å finne 
utvekslingstilbud som er overlappende i så stor grad at kompetansekravet i rammeplanen oppnås. 
Masterutdanningene ved AHS er alle kliniske, det vil si at de både er akademisk/forskningsbasert og 
har en stor del klinisk praksis integrert i masteren. Det her utfordrende å finne gode utvekslingstilbud 
i det siste året av mastergraden. 

AHS har i dag faglige koordinatorer som samarbeider med internasjonalt kontor. Det er i tillegg 
behov for en administrativ internasjonal koordinator på hvert fakultet. Det er viktig at 
studieveiledere og praksiskontoret er orientert om alle innreisende og utreisende studenter for å 
ivareta disse studentgruppene på best mulig måte. I prosesskartleggingen ble det beskrevet at 
studieveilederne/administrasjon bør kvalitetssikre forhåndsgodkjenningen siden de skal innpasse 
emnene i etterkant. 

Universitetet i Bergen har høyere andel studentmobilitet enn HVL. For å oppnå høy studentmobilitet 
har de en sentraladministrasjon som jobber med avtaler, mottak, dokumentkontroll, veiledning ol. I 
tillegg har hvert fakultet en internasjonal administrativ koordinator som sammen med fagmiljøet 
utvikler emner og studietilbud, inngår avtaler, veileder studenter, kvalitetssikrer 
forhåndsgodkjenning og karakterutskrifter og gjennomfører innpass. Denne måten å organisere 
studentmobilitet på vil også kunne fungere godt for HVL. 

46. Har du innspel til kap. 2 kompetanse og kapasitet? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det er viktig å beholde definerte ressurser til det faglige internasjonaliseringsarbeidet (både innen 
forsking og utdanning), men det bør være likt organisert i den nye organisasjonen. Dette for å sikre 
en sterkere kopling mellom fellestjenster og fagmiljø, og for å få til en sterkere kopling mellom 
forskningssamarbeid og internasjonalisering i utdanning. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Alle studiestadene bør ha folk med kompetanse og kapasitet i internasjonaliseringarbeidet 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
I det tredje avsnittet står det følgjande: «I Bergen har kvart institutt/seksjon sett av ein definert 
ressurs til ein eller fleire faglege kontaktpersonar som har eit særskilt ansvar for internasjonalisering i 
sine studieprogram». Her viser det seg ein manglande forståing for noko som administrasjonen 
lærarutdanninga over lang tid har peika på. Dei faglege kontaktpersonane blir omtala som å ha eit 
særskilt ansvar for internasjonalisering i sine studieprogram. Det er direkte feil og har vore ei 
utfordring lenge. Drøftinga må legge til grunn at den faglege verksemda på fakultetet er i matrise. 
Det fører til at ein ikkje nødvendigvis må ha lik praksis. Dei faglege kontaktpersonane har i 
lærarutdanningane ansvar for sine delar av dei ulike studieprogramma. Dei har ikkje eit blikk på 
studieprogramma. Det har heller ikkje Internasjonalt kontor og då oppstår det ei systemsvikt. 
Utvikling av internasjonalisering bør ligge på studieprogramnivå og ikkje på emnenivå slik som i dag. 
Det igjen betyr at dersom lærarutdanningane skal oppfylle dei krava som blir stilt gjennom ulike 
retningslinjer, rammeplanar og lovverk, så må utvikling av internasjonaliseringsarbeidet ta 
utgangspunkt i kunnskap og forståing om studieprogramma. Det som derimot blir føreslått er at 
fakultetsadministrasjonen, som ikkje skal vere ein del av utviklinga av internasjonaliseringsarbeidet 
skal inn som rettleiarar til studentane. Det vil gi dårleg rettleiing og kvalitet for studentane, då det 
blir lagt opp til at den same administrasjonen ikkje er ein del av loopen mellom fellestenester og 
faglege kontaktpersonar. Det betyr at studentane blir sendt rundt frå vitskapleg tilsette, til 



studentrettleiarar og til slutt til internasjonalt kontor. Det er heller ingen signal om at ressursar blir 
gitt til fakulteta for denne rettleiinga det blir sikta til. Det gir ingen robust administrasjon på området. 

Notatet viser også til ei kopling innan utdanning og forsking mellom forskarar, 
forskingsadministrasjonen og internasjonaliseringsadministrasjonen. Igjen viser samansetninga av 
arbeidsgruppa at det ikkje er nokon form for innhenting av kunnskap frå fakultetskvardagen og ei 
vidareføring av dei dårlege erfaringane vi har frå Bergen. Erfaringane frå Bergen er at både 
internasjonaliseringsadministrasjonen og forskingsadministrasjonen er knapt nok synlege for 
fagmiljøa. Det er meir tilfeldigheitenes lov som styrer. For å få til ei god integrering og kopling 
mellom forskarar, utdanningar som krev internasjonal forskingsperspektiv, og administrasjon knytt til 
forsking og utdanning, så bør utviklingsoppgåver bli lagt til fakulteta for å få kvalitet i arbeidet. Den 
sentrale eininga bør i større grad konsentrere seg om formallovverk, som t.d. EU-søknadar og 
støttefunksjonar knytt til oppfølging av medlemskap i ulike nettverk. 

  

47. Har du innspel til forslag til organisering og leiing av funksjonsområdet 
internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid (kap. 3)? 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Dersom studierettleiingsarbeidet i høve studentutveksling blir lagt til studierettleiar/studiekonsulent 
ved fakultet må det tilførast ressursar. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
I punkt 3.2 står det at «studentutveksling og studentretta internasjonaliseringsarbeid vurderast knytt 
til studierettleiingsarbeidet ved fakulteta». I funksjonsplanen for utdanningsadministrasjonen er ikke 
oppgaver knyttet til studentmobilitet nevnt. Dersom slike oppgaver skal legges til fakulteten må 
utdanningsadministrasjonen ved fakultetene tilføres flere ressurser.  

Internasjonaliseringsarbeid krever spesiell kompetanse i fht søknader, avtaler, studier i utlandet etc. 
Denne kompetansen bør væresamlet i en fellestjenste for å ivareta behovet for støtte til fakultetene 
og studentene (jf. kap 3.1). Vi ser det ikke som hensiktsmessig at slike oppgaver legges til fakultetet. 
Dersom fellestjenesten er representert ved hvert studiested vil også studentenes behov ivaretas. 

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

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

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

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

Mykje av teksten omhandlar det å vere proaktiv i forhold til prosjektutvikling. Vi trur ikkje dette vil 
kunne fungere optimalt utan eit tettare samarbeid mellom fagmiljøa og forskingsadministrasjonen. 
Fagmiljø og administrasjon må ha felles strategiar for å få dette til. På side 3 står det at 
administrasjonen må informere og mobilisere fagmiljøa, men dette må gå begge vegar og utviklast i 



samarbeid. Vi trur slikt samarbeid ville vore lettare om den administrative støtta primært låg på 
fakulteta og ikkje i ein fellesadministrasjon. 

Vi manglar system på den konkrete gjennomføringa av internasjonalisering i institusjonen. Vi må ha 
eit mottaksapparat for gjesteforskarar, slik at ikkje tilfeldige fagtilsette må hjelpe til på fritida si for å 
legge til rette for gjestene. Eventuelt kan vi alliere oss med UiB og betale dei for å få ta del i dei 
tenestene dei har bygd opp på internasjonalisering. 

Det ligger ingen konkret forslag til koblinger mellom den sentrale enheten og fakultetene. Det ligger 
heller ikke noe forslag til hvordan de oppgavene som faktisk ligger på fak. skal løses. Dette er en stor 
svakhet med modellen, ettersom mye aktivitet faktisk foregår på fakultetene (oppretting av 
kontakter, godkjenning av utvekslingsopplegg, etablering og drift av internasjonale forskernettverk, 
initiering av internasjonale prosjekter, o.l.) (jf. pkt 3.2). 

NTL (Tone Skjerdal) 
Til liks med funksjonsplanen for forskingsadministrasjonen, er denne funksjonsplanen for vag når det 
gjeld organisering knytt til studiestad/campus, fakultet og institutt. Sjølv om planen argumenterer for 
at ei organisering med «eit robust administrativ støtteapparat som legg til rette for ei samla 
oppbygging og utvikling av tenester, kvalitet og kompetanse» er naudsynt ut frå den svært låge 
bemanninga på funksjonsområdet, feilar den i å syne korleis dette kan bidra til ei fagnær og 
heiskapeleg utvikling av internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid ved HVL. Det er føresett i 
planen at fakulteta skal spele ei viktig rolle knytt til studentmobilitet og emnetilbod for innreisande, 
men samarbeid om det internasjonale forskings- og utdanningssamarbeidet mellom fellestenester og 
fakultetsvise einingar/tenester er ikkje synleg i funksjonsplanen. Slik kan organiseringa på området 
førebels lesast som ei uheldig sentralisering av oppgåvene, sjølv om planen slær fast at samarbeid 
mellom sentrale og fakultetsvise tenester er naudsynt. Dersom internasjonaliseringsperspektivet skal 
bli ein integrert del av all verksemd ved HVL, må det arbeidast nært fagmiljø, fagtilsette og 
studentane, noko som kan tale for ei organisering nærare fakultet og institutt i den oppbyggande 
første fasen. 

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

Organisasjonskartet skildrar godt ansvarsområde til kvar teamleiar, og korleis desse skal rapportere 
til og samarbeide med leiar i seksjon for internasjonalt samarbeid. Det er likevel uklart korleis ein skal 
organisere funksjonsområdet slik at alle teama skal vera organisert på alle studiestadane og dessutan 
korleis samanhengen mellom teamleiing og personalleiing eventuelt skal vera. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Funksjonsplanen er for vag når det gjeld organisering knytt til studiestad/campus, fakultet og 
institutt. Sjølv om planen argumenterer for at ei organisering med «eit robust administrativ 
støtteapparat som legg til rette for ei samla oppbygging og utvikling av tenester, kvalitet og 
kompetanse» er naudsynt ut frå den svært låge bemanninga på funksjonsområdet, feilar den i å syne 
korleis dette kan bidra til ei fagnær og heiskapeleg utvikling av internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid ved HVL.  

Det er føresett i planen at fakulteta skal spele ei viktig rolle knytt til studentmobilitet og emnetilbod 
for innreisande, men samarbeid om det internasjonale forskings- og utdanningssamarbeidet mellom 
fellestenester og fakultetsvise einingar/tenester er ikkje synleg i funksjonsplanen. Slik kan 
organiseringa på området førebels lesast som ei uheldig sentralisering av oppgåvene, sjølv om planen 
slår fast at samarbeid mellom sentrale og fakultetsvise tenester er naudsynt. Dersom 



internasjonaliseringsperspektivet skal bli ein integrert del av all verksemd ved HVL, må det arbeidast 
nært fagmiljø, fagtilsette og studentane, noko som kan tale for ei organisering nærare fakultet og 
institutt i den oppbyggande første fasen. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
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. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Organisering av administrative funksjonar for internasjonalisering og for forsking må bli sett i lys a 
kva oppgåver som bør vere i fellestenestene for å få den beste kvaliteten på tenestene. 
Fellestenestene må i størst mogleg grad konsentrere seg om å vere spesialistar på rammeverk, lover 
og reglar for internasjonalisering og dermed vere ein støttefunksjon for fakulteta og 
fakultetsadministrasjonane sitt arbeid med å utvikle gode tenester som er kvalitetssikra på ein heilt 
annan måte enn det erfaringane frå Bergen har vore til no. Når det gjeld organiseringa som er 
føreslått, så er den prega av mange team (og dermed mange leiarar) som skal dekke kvar sine 
funksjonar. For fakulteta som må tenke fleire funksjonar samtidig, vil ei slik organisering vere 
tungvint og byråkratisk, og dermed til hinder for gode kvalitetssikra tenester. 

Avsnittet om samarbeidet mellom Seksjon for internasjonalt samarbeid og fakulteta vitnar om ei 
form for ønsketenking som vi ikkje har særleg tru på med tanke på «inngåande kjennskap, og tett 
kopling til fakulteta si forskingsaktivitet og utdanningsprogram». Å sitte i eit sentralt ledd, saman 
med andre tilsette med liknande funksjonar, fører og har ført til avstand og mangel på forståing 
nettopp om fakulteta sine forskingsaktivitetar og utdanningsprogram. 

Parat (May Britt Sandstå) 
I planen er det lagt opp til at studieveiledning som internasjonalisering og studentutveksling blir lagt 
til studiekonsulentane ved fakultet. Det må i tilfelle fylgje ressursar med. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Minst en ansvarlig for internasjonalt FoU-arbeid bør sitte i fakultetsadministrasjonen. 

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 
fakultetene, 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 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. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Funksjonsplanen skyver driftsfunksjoner som ikke følges opp per i dag ut til fakultetene. Dersom 
funksjoner flyttes til fakultetsadministrasjonen vil dette kreve mer ressurser. 

Fakultetene bør få en lik ordning for internasjonaliseringsarbeidet. Det foreslås en administrativ 
studieveileder for internasjonalisering som er tett involvert i utvikling av avtaler og 



utvekslingsprogram. Studieveilederen vil være tett på fagmiljø og dermed ha inngående kunnskap til 
utdanningene på fakultetet. 

Det er viktig at prosesser og funksjoner knyttet til innpass og godkjenning, forhåndsgodkjenning og 
kvalitetssikring av utvekslingstilbud plasseres i fakultetsadministrasjonen for lik behandling og 
standardisering.  

Fakultetsadministrasjonen kan ikke kobles på som siste utførende ledd uten å ha tatt del i den 
forutgående prosessen 

  

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

 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
I kapittel 4 gjentas at «studentutveksling og studentretta internasjonaliseringsarbeid bør vurderast 
knytt til studierettleiingsarbeidet ved fakulteta». Arbeidsdelingen som er foreslått under kap . 4.1 er 
uklar  i fht hvem på fakultetene det er ment skal ha disse oppgavene. Både veiledning i fht faglig 
innhald, faglig forhåndsgodkjenning og kvalitetssikring av utvekslingstilbud er oppgaver som i dag i 
stor grad ivaretas av de faglige ressurspersonene (Bergen). Vi mener det faglige 
internasjonaliseringsarbeidet bør beholdes i fagmiljøene (fakultet/institutt), særlig for å få til en 
sterkere kopling mellom forsking og utdanning. Men det forutsetter en tydelig arbeids- og 
ansvarsfordeling mellom fellesadministrasjonen, fakultetsadministrasjonen og de faglige 
ressurspersonene.  

Fakultetsadministrasjonen har en studieadministrasjon som jobber med studieveiledning og kvalitet. 
Det er innenfor kvalitet i studieprogrammet at fakultetsadministrasjonen kan bidra, siden dette 
arbeidet har en grenseflate mot det helhetlige kvalitetsarbeidet med studieprogrammet. Fakultetet 
skal bidra til strategisk utvikling av utveksling for å oppnå krav om internasjonalisering i 
studieprogrammet.  Dette er strategisk arbeid og ikke driftsoppgaver. Vi mener at standardiserte 
driftsoppgaver mest effektivt tas hånd om av en fellesadministrasjon for å sikre lik administrativ 
saksbehandling og registrering. 

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

Pkt 4.2: team eksterne midler: Økonomi bør også vurderes som deltakere i tverrgående team når det 
gjelder søknader om/og oppfølging av ekstern finansiering. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det må avklares hvilke ressurser som skal overføres til de nye fakultetene da disse oppgavene ikke er 
dekket inn per i dag. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Også her mangler koblinger mellom fakultetene og den sentrale enheten - det gjør det vanskelig å 
bedømme helheten. Savner også her et beredskap og enhet for håndtering av internasjonale tilsette 
og gjester. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Med ei organisering av funksjonsområdet slik det er framstilt, så kan ikkje studierettleiarane ved 
fakulteta gå inn i ein rettleiarfunksjon. Det er nettopp kombinasjonen av kunnskap og forståing av 



utdanning, forsking og internasjonalisering som bør vere målet og som gir kvalitet i arbeidet. Det vil 
ein ikkje få med ordninga som er skissert, der fellestenesta skal jobbe utan særlege kunnskapar om 
utdanningane og forskinga som skjer (og alt det som skjer i interaksjonen mellom dei som jobbar 
med det) og der fakultetsadministrasjonen skal rettleie utan å vere ein del av arbeidet som skjer.  

Einingane slik dei er skildra, vil det derfor ikkje vere mykje meining i å kommentere. At det skal vere 
funksjonar i fellestenestene er opplagt, men knytt til formelle rammer som t.d. den omtalte Erasmus-
koordinatoren. Utviklinga av partnarskap og nettverk, og utdanningar knytt til desse, bør ligge på 
fakultetsnivået for å sikre den forståinga og kunnskapen som må til for å skape berekraftig 
internasjonalisering på institusjonen. Erfaringa frå HiB er eit døme på at det har vore manglande 
kunnskapar og forståing om kjerneverksemda på institusjonen, noko som m.a. har resultert i alt for 
mange mobilitetsavtalar som ikkje held dei kvalitetskritieria som studieprogramma krev. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det fremstår som merkelig at studieveileder/ ansatt med ansvar for internasjonalisering på fakultet 
som er tett på fagmiljøene ikke er med på utvikling av utvekslingstilbud og avtaler.  

Teamene på Seksjon for internasjonalt samarbeid skal være en ressurs for fagmiljøene i 
tilrettelegging for og utvikling av utvekslingstilbud.  

Fakultetene skal ha ansvar for: 

 Veiledning i henhold til det faglige innholdet i utvekslingen/læringsutbytte 

 Faglig forhåndsgodkjenning og innpass av utvekslingstilbudet 

 Kvalitetssikring av utvekslingstilbud 

 Emner/grader på engelsk 

For å sikre kvalitet i dette arbeidet er det behov for et tett samarbeid mellom faglig- og administrativ 
koordinator på fakultetet. Vi støtter forslaget om å flytte en del oppgaver til fakultetet så lenge det 
vil følge ressurser med og denne personen også får ansvar for å utvikle utvekslingstilbud og avtaler 
sammen med internasjonalt kontor. Det er behov for 1 studieveileder ved campus Bergen for å ta seg 
av oppgavene som er listet opp ovenfor. 

  

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

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
I Sogn og Fjordane har ein hatt internasjonalt forum. Dette har fungert relativt bra, men fortsatt fekk 
ein ikkje til at internasjonalisering gjennomsyrer verksemda vår. Internasjonalt kontor må jobbe tett 
mot internasjonale koordinatorar o.l. i fagmiljøa og sikre at utviklinga av tenestene skjer i samarbeid. 
Korleis ein skal rigge slike koplingar på tvers av fem campus, fire fakultet og 15 institutt er enno 
vanskeleg å sjå for seg.  

Mykje må løysast også lokalt og difor trengst det også forum og koordinering lokalt med større 
stillingsprosentar til desse personane. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det bør være felles møtepunkt, som for eksempel et «utvekslingsnettverk» koordinert av 
fellestjenesten for de faglige ressurspersonenen og tilsatte i fellestjenesten. Det kan også være 
aktuelt med egne seminar 1-2 ganger i året, siden nettverket går på tvers av alle studiestedene. 



Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det må opprettes nettverk/råd/utvalg. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det er uklart hvem som er fellestjenestens målgrupper: er det alle 16 000 studenter, alle 1600 
ansatte, ledere av utdannings- og forskningsprogram? Det er også uklart hvordan 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Organisasjonskartet skildrar godt ansvarsområde til kvar teamleiar, og korleis desse skal rapportere 
til og samarbeide med leiar i seksjon for internasjonalt samarbeid. Det er likevel uklart korleis ein skal 
organisere funksjonsområdet slik at alle teama skal vera organisert på alle studiestadane og dessutan 
korleis samanhengen mellom teamleiing og personalleiing eventuelt skal vere. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
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. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Det bør være prosess videre der en involverer fagmiljøene for å avdekke hva behovet er. Dette er 
vanskelig å si noe om før en ser totaliteten i den nye strukturen. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Erfaringa tilseier at ja, det trengs å gjerast eit arbeid for å få ei god kopling mellom fellestenesta og 
fagmiljøa/forskarane. Dersom ein tar utgangspunkt i at forslaget til funksjonsplan består, må 
følgjande skje: Fellestenesta må ha a) gode, oppdaterte kunnskapar og forståing om alle 
studieprogramma fakultetet tilbyr, og b) kunnskapar og forståing om korleis forskinga og dei enkelte 
forskingsgruppene er kopla til dei enkelte studieprogramma, ikkje minst til rettleiing på masternivå 
og korleis utveksling/forsking/utdanning er kopla. Møtepunkta mellom fellestenesta og fagmiljøet vil 
vere særleg utfordrande i Bergen, der det er eit større spenn både i utdanningstilbodet og 
forskingsaktiviteten. Møtepunkta vil derfor måtte vere mange og skje ofte. Møtepunkta må på eit 
minimumsnivå vere med prodekanane, som alle har ansvar for internasjonalisering, alle 
programansvarlege, og instituttleiarar/assisterande instituttleiarar, dvs. dei same møtepunkta som 
fakultetsadministrasjonen til ei kvar tid har. 

50. 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? 

 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det er stort behov for nettverk i den nye organisasjonen på studiesiden. Fakultetene er ikke 
administrativt bemannet til å kunne delta i alle de forskjellige nettverkene. Fagmiljøet må involveres i 
et slikt nettverk. Det er en forutsetning for å kunne opprette nye tilbud og avtaler at man har et faglig 
fundament. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det som trengs er tydelige linjer, kobling til den faglige aktiviteten i utdanning og forsking, og 
digitalisering. 



Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Vi er usikre på om dette tiltaket vil dekke behova til fakulteta. Dersom 
internasjonaliseringsperspektivet skal bli ein integrert del av all verksemd ved HVL, må det arbeidast 
nært fagmiljø, fagtilsette og studentane, noko som kan tale for ei organisering nærare fakultet og 
institutt i den oppbyggande første fasen. Utviklingsnettverk høyres for vagt ut som dekkjande tiltak. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
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. 

Utdanningsforundet (Torunn Herfindal) 
Det kan være en god ide. Samtidig er det viktig at arbeid studentutveksling er tett koblet på 
utdanningene. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
For det første, og overordna, så bør ikkje ein rettleiarfunksjon bli lagt til fakultetsadministrasjonen 
slik det er føreslått. Dersom det skjer, så vil det vere mindre behov for eit nettverk mellom fakulteta, 
då dei har ulike rammer for utdanningane som er utgangspunktet. Det vil sikkert vere eit behov for ei 
kopling til fellestenesta i eit slikt opplegg, men det er vanskeleg å seie kor lenge. Grunnen er at 
dersom ein skal legge rettleiinga til fakulteta, så må ein få inn fleire tilsette som igjen må bygge opp 
ei kompetanse innan internasjonalisering. I ei overgangsperiode vil det dermed vere behov for 
opplæring, før utvikling skjer meir sjølvstendig på fakulteta. Rettleiing av utvekslingsstudentar kan 
ikkje skje på ein god måte utan ein inngåande kompetanse på internasjonaliseringsfeltet og ei 
inngåande kompetanse innan utdanningsfeltet. I tillegg vil administrativ forskingskompetanse etter 
kvart bli avkrevd. Det er lettare å få til i fakultetsadministrasjonen. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det er beskrevet at studieveilederne skal være involvert i rådgiving, faglig forhåndsgodkjenning, og 
innpass for utvekslingsstudenter. Mottak av internasjonale studenter ligger som en sentral funksjon 
og det er viktig at det gis god informasjon til fakultetene og særlig studieveiledere og praksiskontor 
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. 

 

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

Avdeling for ingenriør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Ha tett dialog med internasjonale koordinatorar i fagmiljøa og andre som har ansvar for 
internasjonale studietilbod slik at ein får vite kva som trengst ute i fagmiljøa. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Knall gode nettsider og møtepunkt på tvers av organisasjonen. Tett oppfølging av miljø som kan og 
må søka internasjonalmidlar som Erasmus og SIU. 

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



Opplever at profilering skjer i det daglige arbeidet, og gjennom erfaring med Seksjon for 
internasjonalt samarbeid. Fagmiljø/forskere som har fått god oppfølging, sprer dette videre til sine 
fagfeller. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det må svares på gjennom den måten en organiserer tjenestene på. Det er ikke de administrative 
tjenestene som skal profileres, det er den internasjonale profilen i utdanning og forking som skal 
profileres. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Dersom internasjonaliseringsperspektivet skal bli ein integrert del av all verksemd ved HVL, må det 
arbeidast nært fagmiljø, fagtilsette og studentane, noko som kan tale for ei organisering nærare 
fakultet og institutt. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Viktig med god balanse mellom dei ulike regionane. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Gode og lett tilgjengelige nettressurser og dedikerte kontaktpersoner. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Ved å vere i tett kontakt med fakultetsadministrajonen, fagmiljø, studentar og leiing. 

Overordna: Det er forskinga, utdanningane og resultata vi skapar som skal profilerast, og gjerast 
kjent og formidlast til omvverda. 

  

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

Avdeling for ingeniør og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Sikre god dialog med dei ulike koordinatorane og dei som arbeider med internasjonale utdanningar 
o.l. slik at desse blir kopla på utviklingsarbeidet. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Spesielt viktig med adm kompetanse på alle studiestadane. Viktig å halda fast på ordning med 
studentfadder spesielt retta mot innkommande studentar.  

I Sogndal og Førde er det satt av ca 25% stilling for internasjonal koordinator. Her ligg også 
markedsføring inne som ein del av oppgåvene, dette er viktig å vidareføre.  

Utvekslingsprogram som varer kortare enn tre mnd., er viktig, og må komma tydelegare fram. Dette 
gir ikke utteljing på same vis som 3mnd, men innan profesjonsutdanninga sjukepleie der vi har ulike 
studieprogram, er det vanskeleg å gjennomføre 3.mnd opphald ute. NORPLUS samarbeid knytt til 
studiestaden er viktig. Korte utvekslingar kan også inspirere til lenger utvekslingsperiodar seinare i 
studiet. 

"Internasjonalisering heime" er for lite vektlagt i dokumentet. Ei løysing der fellesadm skal bistå 
fagpersonell i intergrering av internasjonale perspektiv i fag- og emneplaner, blir uforpliktande. Eit 
alternativ er at dette blir eit formelt ansvar tillagt internasjonal koordinator ved avdelingen.  

Del 4.1. studentmobilitet, her er det store utfordringar dersom vi skal nå ambisjonane. Ein 
administrativ struktur er ikkje nok. Eit fagleg internasjonalt perspektiv innbakt i  fag er viktig for 
motivasjon til utveksling. Dette må forankrast i fagpersonell på same måte som i fag- og emneplanar. 



Det er viktig at ordninga med internasjonal koordinator knytt til fag blir vidareført. Dette er viktig for 
legitimiteten og innpass i fag- og emneplanar.  

Internasjonalisering heime er lite vektlagt i planen. 

Bruken av delte stillingar (jmf. 0,5 % årsverk) gjer at det daglege arbeidet blir oppstykka og gjerne 
vanskeleg å kombinere med stillingar som har ulike funksjonar. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Det meste i alle funksjonsplanane peikar i retning av sentralisering av administrative oppgåver og 
nøkkelposisjonar, og svekking av fakultet og campus. Funksjonsplanane kommuniserer ikkje med 
kvarandre og står også på enkelte punkt i motstrid med kvarandre.  I neste framlegg til 
funksjonsplanar må dette vere betre dekkjande. Heller ikkje funksjonsplanane for 
Forskingsadministrasjon og Internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid er sett i samanheng. 
Den siste si avgjerande rolle for student- (og tilsett)-mobilitet er heller ikkje kopla til 
Utdanningsadministrasjon. Vår vurdering er at det står ein del arbeid att. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt innspill  

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. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Mulig dette burde lagt til området utdanning og ikke forskning siden det legges opp til betydelig 
økning i studentutveksling fremover. En må unngå at det blir byråkratisk og lang vei mellom de 
faglige og administrative, og at studentene må forholde seg til unødig mange aktører. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Funksjonsplanen som er presentert er det både mange ting og ingenting å seie noko om. Det er 
mange ting, fordi det er så mykje som ikkje er tatt omsyn til i utarbeidinga av den. Det handlar om at 
dei som sit i fellestenestene i dag har utarbeidd ein funksjonsplan slik dei ser det best utan å ta 
kontakt med fakulteta om kva behovet er. Arbeidsgruppa burde ha undersøkt og funne at fakultetet 
har levert ei høyring der fakultetet sitt behov for administrative ressursar er definert, m.a. om 
utvikling av avtalar i tett samarbeid med utdanningsleiinga. Vi hadde ønskja at gruppa hadde drøfta 
fakultetet sitt innspel i denne høyringsplanen. Dermed så blir det ein funksjonsplan som byggjer opp 
det ein ønskjer i fellestenestene og «kvittar» seg med det ein ikkje ønskjer (rettleiing t.d.). Det er 
ingenting å seie noko om, sidan det er ein funksjonsplan som berre dekker ein del av bildet og 
mandatet seier at bildet skal vere heilskapleg. Slik sett kan ein vente på ei høyring på ein 
funksjonsplan som faktisk tar mandatet på alvor. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Det må sørges for at det ikke må bygges opp lik kompetanse i fellesadministrasjon og fakultet. 

 


