
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til Senter for nye medier 

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

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Litt vagt - skal være «ledende innen e-læring og digitale læringsformer». Ledende innen hvor og kva 
innebærer det? Det er ambisiøst, men lite konkret. Samtidig, med et så omfattende mandat og 
sentral rolle SfNM ønsker er ordlyden «å bidra til» noe defensiv.  

Skisserer 20 aktiviteter (presumptivt ei ikkje uttømmande liste), kor e-læring er 1 av 20. Målbiletet 
har kunstig høgt fokus på e-læring kontra de resterende 19 aktivitetane.  

Grenseflater 

Uenig i at «Produkter og tjenester leveres i all hovudsak mot fagmiljøene». Erfaringer tilsier at 
fagmiljøer går på bekostning av eksternt finansierte prosjekter, som igjen underbygger behovet for 
administrativ støtte på fakultetet kontra sentralt. 

Synes at LMS superbrukerstøtte bør ligge på fakultetsnivå, SfNM ønsker enda større involvering og 
engasjement rundt Canvas. I tillegg sies det at det skal være superbrukere/støtte for læringsmiljø og 
læringsplattformer under utdanningsadministrasjon. Savner en helhet rundt grenseflater mellom 
dette området, og ikkje minst IT, som har nedsatt en seksjon for digitalisering. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Senteret omtales som høgskolens kompetansesenter for anvendelse av nye medier og ny teknologi. 
Vi mener det er viktig felt i høgskolen, men vi stiller spørsmål om det i dag er organisert på en 
hensiktsmessig måte. Vi savner en vurdering av tilknytning til IT og andre enheter med ansvar for 
kompetanseutvikling av personalet. Vi mener også at enheten, slik den er i dag - eller i en annen 
modell, må kobles tydligere til høgskolens ledelseslinjer. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Formålet med senteret må defineres bedre. Mandatet må avklares og forankres. Vi tror det finnes 
gevinster av en tettere kobling mellom Senter for nye medier og kommunikasjon, men vi ser at dette 
ikke er utredet, og at Senteret kanskje har ønsker om andre tilknytninger. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Grenseflater 

E-læringsprosjekter på avdelingen utføres nå i samarbeid med sfnm i den grad det er mulig, men de 
500 timene vi har tilgjengelig pr. semester er langt fra nok til å håndtere alle prosjekter. Når vi i 
tillegg ser at eksterne prosjekter prioriteres foran interne, mener vi at det fortsatt er et stort behov 
for e-læringsressurser på fakultetsnivå. 

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

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
SfNM har ikkje svara konkret på dette punktet grunna kort tidsfrist. 



Utfordringsbildet sett fra fakultetets ståsted, er å få flest mulig motivert, engasjert og bevisst rundt 
det som omhandler bruk og utvikling av digitale læringsressursar i ein vid kontekst. Derfor er det 
viktig for fakultetet å holde denne kompetansen ved fakultetsadministrasjonen. Nærleik til institutta, 
og eit kontinuerlig og tett samarbeid mellom prosjektleiar e-læring og ressurspersonar ved institutta 
er ein føresetnad for at fakultetet skal lukkas i sine eigne ambisjonar. Sentralisering av denne rolla vil 
være uheldig for fakultetets ståsted. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Grenseflatene til kommunikasjonsfeltet bør avklares, bl.a. profilforvaltning for HVL. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Avdelingsadministrasjonen har gjennomført en rekke kompetansehevende, inspirerende og 
informerende arrangementer knyttet til e-læring internt på avdelingen, noe som har medført en 
rekke prosjekter som igjen genererer oppdrag for sfnm. Nærheten avdelingsadministrasjonen har til 
fagmiljøene ser vi på som avgjørende for å generere prosjekter, ivareta avdelingen/fakultetets 
strategier for e-læring, samt samkjøre prosjekter med sfnm. 

81. Har du innspel til forslag til organisering for Senter for nye medier (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. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
SfNM ynskjer at det etableres eit «læringssenter/læringslab» med et overordna campusovergripande 
og koordinerande ansvar/mandat. Det er fornuftig at fakulteta sine prosjektleiarar innan e-læring tas 
med i modellen som «eksterne» ressurspersonar (frå fakulteta) som har definerte 
samarbeidsområder inn mot en slik læringslab 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Det er kome innspel med sterk støtte til etablering av Senter for nye medier, og at SfNM inngår som 
ei av fleire sjølvstendige einingar i ei ny sentral organisatorisk enining av typen 
“Læringssenter/Læringslab” eller tilsvarande.  Dette er viktig for å kunne jobbe systematisk med 
utvikling av læringss og undervisning. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Design og profilhåndtering bør vurderes flyttet til kommunikasjonsområdet, da det i dag er et tett 
samarbeid på dette området. Her er det synergieffekter å hente. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
SFNM anbefaler at det etableres et kampusovergripende læringssenter, det støtter vi. Men, uansett 
om det blir en realitet, er det viktig at avdelingsadministrasjonenes e-
læringsressurser/prosjektledere inkluderes i sfnm sin modell som definerer samarbeidsområder. 

  

82. Har du innspel til forslag til leiing for Senter for nye medier (kap. 4)? 



Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Vi er ueinige om ønsket om å opprettholde SfNM som en selvstendig resultatenhet / økonomisk 
autonom enhet. Dette innebærer med all sannsynlighet å fortsette ordningen hvor fakulteter søker 
om prosjektmidler hos SfNM (evt læringslab) og får tildelt etter en prioriteringsordning. Vi mener at 
dette ikkje har fungert godt nok, eksempelvis med at ubrukte timer ikke kan overføres til nytt 
semester. Dette bryter også med mye av det andre som skrives i høringsutkastet, om å bygge ned 
siloer, bidra til deling og samarbeid etc. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Modellen i dag der sfnm er en selvstendig resultatenhet mener vi gjør at eksterne prosjekter må 
prioriteres over interne. Behovet for sfnm sine tjenester er økende og vi mener derfor at det vil være 
en fordel at sfnm ikke er avhengig av å hente inn finansiering gjennom eksterne prosjekter. 

  

83. Har du innspel til avsnitt om einingar og delfunksjonar for Senter for nye 
medier (kap. 5)? 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Utvidelse av medielabtilbudet er ønskelig! Tilbudet er godt mottatt og det har vært gjort et arbeid 
internt på ahs for å informere og stimulere til bruk av medielab - primært til innspilling 
undervisningsfilm. Utfordringen er at to dager pr uke gjør det vanskelig for de ansatte å finne 
studiotid som passer. Begrenset tilgjengelighet bremser da initiativene. 

Rektors stab/styresekretariatet (Linda Marie Hvaal McGuffie) 
Streaming av styremøter ved HVL bør være lik uavhengig av hvilket campus møtet foregår i. I dag 

brukes ulikt utstyr i de tre nærregionene og streamen kommer ut på ulik plattform. Utstyret i Bergen 

er primært tilrettelagt for streaming av undervisning og egner seg ikke så godt for streaming av 

møter. Det bør vurderes om dette kan gjøres bedre dersom ansvaret for streaming av slike møter 

legges til SfNM. Dersom SfNM legges i linje under prorektor for samhandling vil det også gi mening 

organisatorisk, da styremøtene også er av interesse for eksterne. HVL vil derfor være tjent med en 

enhetlig og profesjonell løsning for streaming av disse møtene på tvers av campus. 

84. Har du øvrige innspel til funksjonsplan for Senter for nye medier? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Det er viktig og bra at de tenkjer å styrke kompetansen når det gjeld mellom anna e-læring på kvar 
einskild campus. Eg tenkjer at dette er særleg viktig på dei minste studiestadane der det kanskje blir 
størst behov for desse tenestene. 

Avdeling 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) 
Funksjonsplanen må sjåast i samanheng med andre einingar som har tilstøytande oppgåver og –
utfordningar. F. eks. IT, digitalisering, Blibliotek, læringsmiljø/læringsstøtte. 

(Har ikkje gått grundig inn i denne.) 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Senter for nye medier må sees i sammenheng med IT-/digitaliseringsfunksjonen. Senteret må bli en 
ressurs for alle fagmiljø i HVL – uavhengig av geografi. 

 

 


