
Mandat og overordna prosjektplan for  

P1 Førebuing av strategiprosess i 

Organisasjonsutviklingsprogrammet  

"Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. 

Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om vekst for ei berekraftig 

utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for einskildmenneske." - 

Fusjonsplattform 25.05.16. 

 

1. BAKGRUNN 

Den overordna målsettinga med OU-programmet er å utvikle HVL som ein felles 

institusjon. OU-programmet bygger på fusjonsavtalen, og arbeidet i programmet skal 

bidra til å oppfylle ambisjonane som er nedfelte i denne. I fusjonsavtalen heiter det:  

Med utgangspunkt i det mangfaldige kompetansefellesskapet ved dei tre institusjonane 

skal Høgskulen på Vestlandet byggjast og utviklast til ein fagleg sterk og tydeleg 

kunnskapsinstitusjon. Høgskulen på Vestlandet skal ha eit nært samarbeid med 

samfunns-, arbeids- og næringsliv, og yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal 

kunnskapsutvikling.  

 

I styrevedtak 9.3.2017 heiter det at OU-programmet er ansvarleg for prosessane med å 

utvikle ein heilskapleg HVL, fram til slikt ansvar er plassert enten i faglege eller 

administrative einingar.  Forprosjekt P1 Førebuing av strategiprosess inngår i 

prosjektporteføljen i OU-programmet og er del av same vedtak. OU-programmet 

omfattar følgjande prosjekt:  

P1 Førebuing av strategiprosess (forprosjekt)  

P2 Fagleg organisering  

P3 Administrativ organisering  

P4 Digitalisering  

 

2. RAMMER OG AVHENGIGHETER 

I styresaken 09.03.17 står det at forprosjektet Førebuing av strategiprosess bygger 

vidare på Fagleg plattform, profil og strategi frå Fusjonsprogrammet. Ein føreset at 

delprosjekta også bygger på høyringa knytt til prosjektet, styringsgruppa og styret sine 

vurderingar frå fusjonsprogrammet. Vidare vil delprosjekt «Universitetsambisjonen 2023» 

utarbeide eit grunnlagsdokument for strategiprosessen, med mandat  om å utarbeide ein plan 



for realisering av universitetsambisjonen i den nye høgskulen (styrehandsamast 15.06.17). 

Leveransar i forprosjektet vil avhenge av kva dette delprosjektet eventuelt peikar på av 

områder som krev vidare kartlegging.  

Arbeidet som er starta rundt utviklingsavtalen mellom departementet og HVL, samt mål 

og føringar gitt i blant anna forskrifter og stortingsmeldingar, vil ligge til grunn for den 

kommande strategiprosessen. Forprosjektet vil også få leveransar frå dei andre 

prosjekta i OU-programmet, i form av strategiske spørsmål som bør drøftast i arbeidet 

med ny strategi for HVL. 

Ein føreset at framlegg til vedtak i styret er forsvarleg handsama før framlegging for 

endeleg vedtak i organ med mynde.  

 

3. MÅL, HOVEDINNHOLD OG FORVENTEDE RESULTATER  

Hovudmålet for prosjektet er å førebu rammene for den kommande 

strategiutviklingsprosessen hausten 2017, og slik bygge ei bru mellom det arbeidet som 

er gjort i fusjonsprogrammet og den kommande strategiprosessen.    

Forprosjektet skal i hovudsak halde fram utgreiingsarbeidet som må ligga til grunn for 

strategiprosessen, samt utarbeide ein plan for gjennomføring av prosessen.  

 Leveransar i forprosjektet vil omhandle:   

1) Utarbeide plan for strategiprosessen med omsyn til ressursar, aktørar og 

aktivitetar. 

a.  Aktivitetane skal ta omsyn til kopling mellom strategiske mål og 

leiarroller, td. ved å etablere leiarutvikling som del av strategiarbeidet.   

2) Systematisere og innhente grunnlagsdokumentasjon, der ein identifiserer behov 

for det, knytt til  

a. korleis vi løyser samfunnsoppdraget  

b. korleis vi arbeider med våre verksemdsmål 

c. vår forståing av god kvalitet knytt til FoU, utdanning og samhandling for 

eit felles HVL.    

d. om ulike endringar i regionale, nasjonale og internasjonale tilhøve, som 

ein framtidig strategiprosess må kjenne til og ha som utgangspunkt. 

 

4. ANGREPSVINKEL OG METODE FOR GJENNOMFØRING – OMFANG AV 

ARBEIDET 

Arbeidet bygger på OU-prosjektet sine verdiar: 

- Deling  

- Openheit og innsyn  

- Undersøkjande og kunnskapsbasert   

- Lærande og utfordrande   



- Ressurseffektiv 

 

Forprosjektet skal koordinerast av OU-teamet fram til ei  strategigruppe er etablert. Når 

strategigruppa er etablert blir leiaren også leiar for forprosjektet. OU-teamet bidrar med 

prosjektstøtte.   

 

Leveransane i forprosjektet skal utarbeidast i samarbeid med rektor og hennar 

leiargruppe. Prorektorane får ei særleg viktig rolle med å legge føringar for leveransane. 

Forprosjektet skal utarbeide ein aktivitetsplan som grunnlag for avviksrapportering. 

Planen skal synleggjere korleis involvering og medverknad ivaretakast, og vise oversikt 

over ressursar i prosjektet. 

 

 

5. HOVEDAKTIVITETER OG MILEPÆLSPLAN 

 

5.1Hovedaktiviteter 

 

Hovudaktivitet Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 

Utarbeide utkast til 

strategiprosess 

 

         

Systematisering av 

grunnlagsdokumentasjon 

 

         

Utarbeide endelig plan 

strategiprosess 

 

         

Nedsetting av  

strategigruppe 

         

 

  



5.2 Milepålar 

 

P1 Førebuing strategiprosess 

 

Ferdig dato Ansvar Godkjennast av 

1. Tillitsvalde konsulterast i 

utarbeiding av prosjektplan 

07.04 Programleiar 

 

 

2. Planlegging i samråd med 

prorektorar 

05.05  Prosjektleiar  

3. Mandat og prosjektplan P1 
godkjennast 

11.05 Programleiar Rektor 

4. Styret orienterast 11.05 Programleiar  

5. Tillitsvalde og studentar 

konsulterast og gjer innspel til 

plan for strategiprosess 

30.05 Prosjektleiar  

6. Stor leiargruppe konsulterast, 

gjer innspel til plan for 

strategiprosess og mandat 

arbeidsgruppe  

19.05 Programleiar  

7. Styret blir orientert, gjer 
innspel til plan for 
strategiprosess og mandat 
arbeidsgruppe 

15.06 Programleiar  

8. Utvida leiarsamling, gjer 

innspel til utkast plan, 

systematisering av 

grunnlagsdokumentasjon og 

identifiserer strategiske 

spørsmål som må drøftast i 

strategiprosessen. 

23.06 Prosjektleiar  

9. Mandat arbeidsgruppe 
strategiprosess godkjennast 

18.08 Prosjektleiar Rektor 

10. Nedsette arbeidsgruppe for 

strategiprosess 

18.08 Rektor Rektor  

11. Utarbeide plan for 

strategiprosessen 

 Arbeidsgruppe- 

leder 

 

12. Tillitsvalde og studentar 

konsulterast  

 Arbeidsgruppe-

leder 

 

13. Stor leiargruppe konsulterast  Arbeidsgruppe-

leder 

 

14. Plan og tilråding ferdig  Arbeidsgruppe-

leder  

Rektor 

15. Styrebehandling plan 

strategiprosess 

28.09 Rektor Styret 

 

 



6. PROSESSKVALITET 

Involvering av studentar, tillitsvalde og leiargruppa er synleggjort i milepåleplanen. Det 

er også etablert eit overordna programråd for OU-programmet.  

 

7. Ressursar og organisering i forprosjektet mai-august 20171  

Forprosjektet er leia av Anne Marthe K. Hanstveit i OU-programmet fram til ei  

strategigruppe er etablert i august 2017. Fram til etablering av strategigruppa i august 

2017, består forprosjektgruppa av:    

  

Rolle Namn Stillingsandel Ansvar 

Programleiar Wiggo Hustad - OUP 

Prosjektleiar Anne Marthe K Hanstveit 50 % P1 

Prosjektstøtte Gro Nesheim 50 % P1 
 Prorektor for 

samhandling 

-  

 Prorektor for utdanning -  

 Prorektor for forsking -  

 

8. KRITISKE SUKSESSFAKTORAR  

 
Kritiske 
suksessfaktorar 

Utfordring Mogelege konsekvensar Tilrådingar 

Tilstrekkelege 
ressursar 

For god gjennomføring 
av forprosjektet må 
prosjektet blir tilført 
tilstrekkelege ressursar. 
Dette kan bli utfordra då 
andre større 
organisasjonsutviklingsp
rosessar vil krevje større 
fokus og arbeidskraft 
fram til september 2017.  

P1 kan nedprioriterast, og 
at me ikkje i ønskelig grad 
for nytta tida mellom 
Fusjonsprogrammet og 
etablering av ny  
leiargruppe. 

P1 må i stor grad nytte etablerte 
fora for å få innspel til 
leveransar. Strategigruppe må 
etablerast allereie i august. 
Prosjektplan må kommuniserast 
ut til involverte partar. 

Tilstrekkeleg tid 
for å sikre  
medverknad og 
involvering 

Forprosjektet er 
avgrensa i lys av dei 
andre prosjekta i OU-
programmet. Samtidig 
er det viktig å få ein 
forankring for planen 
hos leiargruppa, 
tillitsvalde, studentar og 
styret. 
 
 

Manglande forankring av 
plan for strategiprosessen 
vil medføre risiko for 
sjølve strategiutviklinga 
ved HVL 2017-2018. 
 
 

I utarbeiding av plan for 
strategiprosess skal tillitsvalde, 
studentar, leirar konsulterast i 
samsvar med prosjektplan. 
Prorektorar deltar i 
forprosjektgruppa og gir retning 
for prosjektet.  
 
 
 

 

                                                           
 


