
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til IT 
 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Denne rakk vi ikke å gå gjennom på den korte fristen.  

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

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Hva er avgrensningen mot annen undervisningsteknologi – som er viktig, men ikke digital? 

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

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

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
"Korleis får IT rett og tilstrekkelig innflytelse på viktige vegval for HVL?" Svaret er samarbeid med de 
grupper som kommer til å trenge de diverse programvare og hardware. Hvem skal bruke det, 
hvordan skal de bruke det, hvor hardt kommer bruken til å bli, hvor arbeidsomt kommer det til å få 
diverse til å være oppe og gå?  

Vi trenger en førstelinjetjeneste som fungerer. Alle bibliotek trenger å ha en it-tilsett tilstede. Dette 
vil lette arbeidet med mindre telefoner på småplukk. 

Viktig at IT ikkje tek sjølvstendige strategiske avgjersler, men at dette er forankra (prioritert og 
forstått) I leiinga for HVL 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har mottatt følgende innspill og tar det videre her:  

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

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

Risikovurdering av transaksjonskostnader. 

Studenttinget 
Studenter bør ha en felles innmeldingsportal for problem til IT. Det er spesielt utfordrende siden et 
problem med EndNote skal til biblioteket, et problem med WISEflow skal til eksamenskontoret, et 
(framtidig)problem med Canvas skal til "einig for læringsmiljø og læringstøtte" eller til fagmiljøet. Det 
er rett og slett vanskelig å ha full kontroll på ansvarsfordelingen. 

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



  

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

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

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

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Det er kome innspel om støtte til Seksjon for prosjekt, endring og digitalisering, og at det her bør vera 
tett kontakt med eininga for utvikling av undervisning og læring. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
IT bør vere tett på studentane og dei tilsette.  

Biblioteket er ein arena som tek i mot særs mange IT-relaterte spørsmål.  

Gjennom ei undersøking midt isemesteret fann ein ved biblioteket Sogndal at 25 % av spørsmål til 
1.linjetenesta var IT-relaterte.  

Dvs kopiering, utskrifter, pålogging, PC'ar som ikkje virka, kopimaskiner som ikkje virka, ... 

IT bør vere tilstades i biblioteklokalet, gjerne med 'student hjelper student' eller praktikant. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Drifts- og IT-tjenesten har innspill som viser at plasseringen av personalansvar ikke er uproblematisk:  

Personalansvar (nærmeste leder) er lagt til tre seksjoner på tvers av alle fem campus. Nærmeste 
leder skal ha medarbeidersamtaler med alle, motivere, veilede, sette mål, gi innspill til lønnsoppgjør, 
rydde opp i samarbeidsproblemer, sykefravær, AKAN-problematikk, eventuelle bekymringsmeldinger 
og så videre. For å vise seg, og snakke med alle medarbeidere ansikt til ansikt f.eks en gang per 
måned, må de tre seksjonslederne reise minimum 4 dager per måned (hvis hun rekker å reise t/r + å 
snakke med alle på en dag).  Hver.  

Er det tenkt på det? 

Stiller meg skeptisk til at personal-ansvarlig ikke skal være på hver kampus. Kan skape problemer da 
det er ulike størrelser på de forskjellige kampusene. 

Studenttinget 
Det må samkjøres mellom avdelingene i administrasjonen hva en kaller for "avdeling", "seksjon" og 
"eining". Det kan virke som IT bruker "seksjon" der Studieadministrativ avdeling bruker "eining".  
Dersom det er en tanke bak det så er den ikke tydelig forklart. 

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



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. 

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

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Ser bra ut. 

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

Leiar for brukernær teknologi -  

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

- 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/ 

 

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

Ingen innspel 

97. Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for IT? 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
God desentralisert struktur som ivaretek studiestadane på ein god måte. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt om funksjonplanene 

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) 
Spesielt digitalieringsfeltet må sjåast i samanheng med andre funksjonsplanar, eksempelvis, senter 
for nye medier, læringsstøtte, bibliotek. 

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


Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Førstelinjetjenesten må bli bedre. Om personen sitter i Bergen, Stord eller Sogndal så skal de kunne 
hjelpe like godt på de fleste enkle tinga. Når man ringer til IT så skal man slippe å gå rundgangen, 
Bergen, Stord, Sogndal osv. osv.  

IT skal ikke (be) bli bedt om å sitte vanskelig eller utilgjengelig, men skal sjølsagt ha god tilgang til 
arbeidsredskapene sine. Biblioteket er ofte en mellom stasjon mellom der brukeren er og IT. Bedre 
samarbeid mellom IT og bibliotek. 

Har ikke fått sett på alle detaljene for funksjonsplanen for IT, men det som er viktig er å sikre like 
gode støttefunksjoner på alle campus. Dette krever kvalitet, kvantitet, tilstrekkelig infrastruktur og 
beslutningsmyndighet og teknisk gjennomførbarhet lokalt. Allerede nå har vi en del dårlige erfaringer 
på dette – får høre at valgte løsninger fungerer dårlig for Sogn og Fjordane, det blir vist til at visse 
typer endringer kun kan gjøres fra Bergen. Dette er slett ikke OK og må endres snarest ved hjelp av 
organiseringen og funksjonsplanen.  

Ønsker at IT-personale kan være deltakere i enkelte team i biblioteket. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Det er viktig å sikre brukerstøtte på alle studiesteder, slik at en kan få hjelp raskt dersom det er 
behov for det. Det er for eksempel uheldig dersom undervisning må avlyses på grunn av at det ikke 
er mulig å få hjelp når det problem med IT systemet.  

Nødvendig og fleksibel brukeropplæring må på plass når HVL skal ta i bruk flere nye digitale 
ressurser. fagmiljøene bør kunne bestille opplæringskurs ved behov. 

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

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. 

 


