
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til Utdanningsadministrasjonen  

85. Har du innspel til forslag til målbilete for utdanningsadministrasjonen som er 
presentert her (kap. 1)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Utdanningsleiing er blitt framheva i stortingsmeldinga. det krev at instituttleiarar og 
studie/programkoordinatorar har eit godt tilbod frå studieadministrasjonen. Dette bør løftast fram 
både som målbilete og utfordringsbilete. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Deler stort sett målbildet, bortsett frå at studestadsperspektivet ikkje er godt nok skrevet ut. Det er 
her aktiviteten skjer. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Skal ein oppnå ein einskapleg utdanningsadministrasjon som held høg kvalitet, er profesjonell og 
einskapleg på tvers av fakulteta og fellestenestene, er det viktig at faglege forum og møteplassar blir 
formaliserte. Slike forum/møteplassar må ha eit mandat, felles årshjul og fast møtefrekvens, og 
ansvarsdeling og forventningar må avklarast. Ut frå erfaringar med dagens modell i Bergen, fungerer 
ikkje lause nettverk godt nok. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Målsettingen for arbeidet i utdanningsadministrasjonen er knyttet til økt profesjonalisering, høy 
kvalitet og effektivitet på tjenester og forvaltning. Nødvendige og viktige målsettinger, men som 
forutsetter solid organisering av virksomheten, arbeidsflyt mellom enheter, digitalisering og 
tilstrekkelig kompetanse hos ansatte for å kunne innfris.  

Internasjonalisering bør inn i målbilde. 

Opptakskontoret har følgende innspill; 

I målbilde for utdanningsadministrasjonen beskriver man hvordan funksjonsområdet skal sørge for å 
gi gode tjenester til studentene og på den måten legge til rette for et godt studiemiljø. Vi mener at 
det mangler et perspektiv her, nemlig de potensielle studentene.  Under målbilde til enhet for opptak 
og rekruttering beskrives dette, men det burde legges til i hovedmålbilde til 
utdanningsadministrasjonen at vi skal jobbe for å rekruttere de best kvalifiserte studentene til HVL, 
ha høy inntakskvalitet og sikre gode tjenester til de potensielle studentene. Lykkes vi med å 
rekruttere de best kvalifiserte studentene så bidrar vi også til et gjennomstrømning og et godt 
studiemiljø. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Funksjonsplanen viser til at Meld. St. 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, legger viktige 
premisser for arbeidet med utdanningskvalitet i institusjonene. Men, stortingsmeldingen vektlegger 
særlig at studiekvalitetsarbeidet skal knyttes direkte opp mot det enkelte studieprogram.  

Fagmiljøene har behov for rask saksbehandling og støttefunksjoner som er tett på den daglige driften 
og som forstår og har innsikt i utdanningene sine særlige behov. Vi er et stort fakultet med store 



institutter. Fagmiljøene har en forventing om og et utrykt behov for nærhet til støttefunksjoner. 
Dette viser viktigheten av å ha nære støttefunksjoner som kjenner programmene. Vårt synspunkt er 
at flest mulig av administrative oppgaver blir løst på fakultets- og instituttnivå. Flere ansvarsområder 
og oppgaver som er beskrevet innenfor fellesadministrasjonen mener vi er mer hensiktsmessig å 
legge til fakultet- og instituttnivå for å ivareta kvalitet i utdanningene på en best mulig måte. F. eks. 
viser vår erfaring at flere av ansvarsområdene som er listet opp under kap. 5.2 Seksjon for 
utdanningskvalitet, er for langt vekke fra der hvor arbeidet med utdanningskvalitet faktisk foregår – i 
samarbeidet mellom studenter, faglærere, avd. administrasjonen og programledelsen. 

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) 
Vi støtter funksjonsområdet som er beskrevet av Utdanningsadministrasjonen der de skal sørge for 
gode støttefunksjoner, og samarbeide med faglig ledelse og vitenskapelige tilsette for å utvikle 
utdanningene og støtte opp om studentene sin læring ved HVL. Studiekvalitet og kvalitetsutvikling 
må synliggjøres i alle ledd fra fakultetsadministrasjonen til utdanningsadministrasjonen og styret. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det er levert eit eige notat til dette funksjonsområdet. 

Ut frå mandatet skal funksjonsplanen skildre administrative funksjonar både i felleseiningar og i 
fakultetsadministrasjonane.  

Det er alvorlig at planen verken i målbilde eller innleiingsvis har sagt noko om kvifor kun delar av dei 
studieadministrative tenestene er kartlagde og drøfta i planen. Vi forstår at dette heng saman med 
gruppa ikkje fekk god nok tid. Skal denne funksjonsplanen bli ståande må det komme fram at gruppa 



gjorde denne avgrensinga å inngåande kartlegge funksjonar dei meiner skal leggast til fellestenester, 
og utelate prosessar lagt til fakultet.  

Mandatet er tydelig på at planane « skal skildre administrative funksjonar både i felleseiningar og 
fakultetsadministrasjonane.» I høyringsmøte 11.12.17 blir det gitt tilbakemelding om at de er dekan 
sitt behov for stabsfunksjon som ikkje er beskrivne, dette er tolka feil – det er prosessar lagt til 
utdanningsadministrasjon som manglar.  

Målbilde for fakultetsadministrasjon 

Under kapittel 5.7 fakultetsadministrasjon blir målbilde for fakultetstenester beskrive, og vi meiner at 
fellestenester også bør ta opp i seg viktige punkt frå dette bilde. Det vi vil trekke fram er 
utdanningsadministrasjon som skal « sørge for gode støttefunksjonar, og samarbeide med fagleg 
leiing og vitenskapeleg tilsette for å utvikle gode utdanningar og støtte opp om studentane si 
læring.» og målet om å gje gode tenester til studentane. « Arbeidet er delt mellom fakulteta og 
fellestenestene.»  

Koplinga til til fusjonsavtalen som seier at det skal «velges adminstrative løsninger som støtter opp 
under kjernevirksomheten.» er god, og kunne med fordel bli gjort overordna. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Det er vanskelig å gi tilbakemeldinger og sjå heilheitlig på administrasjonen når det ikkje er gitt faste 
kriterier på kva som skal beskrivast i funksjonsplanen.  Samt at vi ikkje ser strukturen i fakulteta.  Det 
er svært ulikt detaljnivå på dei enkelte funksjonsområdene.  

Det er viktig å sjå administrasjonen fra eit institusjonelt nivå. Å organisere slik at det blir ein heilhetlig 
administrasjon med klare styringslinjer og samsvar mellom ansvar og mynde.  Fagansvar og 
personalansvar bør være knytta saman og være det overordna prinsippet. 

Vi ser og at det må være behov for lokale tilpasninger. 

I målbiletet for utdanningsadministrasjon vert det beskrive korleis funksjonsområde skal sørgje for å 
gi gode tenester til studentane og på den måten leggja til rette for eit godt studentmiljø. Vi meiner at 
det manglar eit perspektiv her, nemlig dei potensielle studentane. Det burde leggjast til i målbiletet 
til utdanningsadministrasjon at vi skal jobbe for å rekruttera dei best kvalifiserte studentane til HVL, 
ha høg inntakskvalitet og sikre gode tenester til dei potensielle studentane. Lukkast vi med å 
rekruttere dei best kvalifiserte studentane så bidreg vi og til ei gjennomstrøyming og eit godt 
studentmiljø. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Viktig med gode tjenester til studenter og ansatte på fakultets- og instituttnivå. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Studiekvalitet og kvalitetsutvikling må synliggjøres i alle ledd. DVS både i utdanningsadm. og i 
faktultetsadministrasjonen. 

86. Har du innspel til utfordringsbilete for Utdanningsadministrasjonen som er 
skissert her (kap. 2)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein-Joar Hegland) 
Utdanningsleiing er blitt framheva i stortingsmeldinga. det krev at instituttleiarar og 
studie/programkoordinatorar har eit godt tilbod frå studieadministrasjonen. Dette bør løftast fram 
både som målbilete og utfordringsbilete. 



Det står at små studiestadar ofte har kombinerte oppgåver innan studieadministrasjon medan 
oppgåvene ved større studiestadar er meir spesialiserte. dette er ikkje alltid slik og treng heller ikkje 
alltid å vera slik i ein større organisasjon. Tilsette kan også vera spesialistar på nokre felt og ha høgare 
kompetanse ved små studiestadar enn ved store. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Det ser ut til at det ligger en forutsetningen om at det bare er de større studiestedene som kan ha 
mer spesialiserte oppgaver.  Vi er ikke enig i det, det er mulig å ha spesialiserte oppgaver og være del 
av administrativt fellesskap på en liten kampus. Det kan være ønskelig å ha personelressurs 
tilgjengelig selv om oppgavene ikke direkte er knyttet til campusdrift 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Modellen for organisering av utdanningsadministrasjonen presentert i høyringa verkar å vera ein 
modell som i stor grad er tilpassa campus Bergen, og ikkje dei fire mindre campusane. Det 
studieadministrative samarbeidet som fins i dag og som det er behov for på dei små campusane vil 
truleg bli svekka dersom ein organiserer etter ein modell der det ikkje fins nokon samlande 
studieadministrativ leiarfunksjon på campusnivå. 

I dokumentet vert det hevda eit effektiviseringspotensial i utdanningsadministrasjonen, ut frå 
innspela om digitalisering i samband med prosesskildringane i OU-prosjektet 

Dei fleste innspela om studentsaker gjekk på å få utfylling av skjema online i staden for nedlasting av 
skjerma som word-/pdf-filer, som studentane må sende per e-post. Dette effektiviserar ikkje 
sakshandsaminga som søknaden utløyser, men digitaliserer skjemaet i staden for dagens «setje-
straum-på-papir-digitalisering» og sikrar utfylling av viktige felt. 

Føreslått eksperimentell robotisering gjeld ein arkiveringsprosess ved tap av studierett, som det 
største campuset i dag ikkje gjennomfører grunna arbeidsmengda. Dersom denne robotiseringa vil 
fungere, vil den ikkje effektivisera noko, men sikra studentane sine rettar via korrekt dokumentasjon 
og utsending av vedtak. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det burde vore gjennomført ein risikoanalyse av dagens bemanning og kompetanse i den samla 
utdanningsadministrasjonen ved HVL på sentralt nivå og på fakultetsnivå, samt ei kartlegging av 
behovet i framtida i lys av nasjonale føringar, krav til høgre utdanning, universitetsambisjonen og 
endringar i studentmassen. Utan ein slik analyse er det vanskeleg å ta stilling til kva utfordringsbilete 
utdanningsadministrasjonen har, men det er heilt klart at det er eit stort behov for utvikling av 
tenester og spesialkompetanse på sentralt nivå, som for eksempel juridisk kompetanse og 
spesialkompetanse på tilrettelegging for studentar med særskilte behov. På desse områda ligg HVL 
langt bak institusjonar vi ynskjer å samanlikne oss med. Det er òg naudsynt med høg kompetanse på 
fakulteta innan m.a. studiekvalitet for å møte nasjonale krav og føringar og fungere som ein god 
støttefunksjon for dekan. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Digitalisering må inn i utfordringsbilde både når det gjelder styring og kompetanse. 

Internasjonalisering må inn både ift tilsyns- og studieforskriften og at internasjonalt 
utdanningssamarbeid ligger under prorektor for forskning. 

Utdanningsadministrasjon er i dag et stort og sammensatt arbeidsområde.   

Stadig flere krav og forventninger fra myndigheter og omgivelsene, bidrar til økte krav til kompetanse 
og samhandling i organisasjonen, for å løse mer komplekse oppgaver i utdanningsadministrasjonen.  



Det samme gjør Universitetsambisjonen, skjerpede krav til akkreditering som universitet, gjør at også 
utdanningsadministrasjonen må sikre høy kvalitet i måten den løser oppgaver på og forvalter sentralt 
og lokalt regelverk. 

Det forutsetter at ansatte i utdanningsadministrasjonen får mulighet til å spesialisere på sine 
arbeidsfelt, for nettopp å kunne bli en effektiv og profesjonell administrasjon som sikrer høy kvalitet 
på de oppgavene de utfører. 

HVL har en uttalt universitetsambisjon og det bør komme til syne under utfordringsbilde. Med en 
universitetsambisjonene kommer det også en rekke krav og arbeid knyttet til det, dette må 
adresseres og skisseres som en utfordring. Per i dag er utdanningsadministrasjonen liten, og skal man 
levere kvalitet på alle plan så er man avhengig av at man har en kompetent administrasjon som kan 
løse disse.  

Det kan også bli en utfordring at man avhengig av spesialisert kompetanse for å for å levere høy 
kvalitet på disse tjeneste. Samtidig som det er uttalt at en del tjenester være tilgjengelig på alle 
studiestedene hvor de i større grad må kombinere arbeidsoppgaver og fagområder. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Kjerneaktivitet skjer på fakultet. Dekanen skal være leder på fakultet. Dekan må derfor få ta mye 
større del i å avgjøre hva som skal ligge på fakultet, ikke bare hvordan en liten 
fakultetsadministrasjon skal ledes/organiseres. Svært problematisk at så stort innhold er lagt til 
fellesadm. før fakultetenes behov er utredet.  

-det virker tilfeldig hvor mye som er tatt med innenfor funksjonsplanen innen 
fellesadm/fakultetsplaner. Hvorfor blir så mange detaljer tatt med på sentrale felt, mens det meste 
er skrelt av på fakultetsplaner?  

-robust og solid administrasjon blir i stor grad koblet med felles tjenester. Savner en begrunnelse for 
dette og en evaluering av de fellestjeneste som har vært de siste årene. Hvordan sikre god fungering i 
fremtiden av prosesser som hittil har vært langt fra optimale? Menneskelige ressurser er 
menneskelige ressurser uansett om de hører til i felles eller fakultetsadministrasjon. Mye 
kompetanse ligger på fakultetene, og denne kompetansen kan være et minst like viktig bidrag til 
solid, kompetent og robust administrasjon. 

-savner fokus på problemstillinger og eierskap rundt grensesnitt mellom fakultets- og 
fellesadministrasjon 

NTL (Tone Skjerdal) 
Fusjonsplattforma seier at høgskulen skal vere ein mangfaldig og spanande arbeidsplass som 
tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse. Dette føreset at det skal vera fagleg 
utfordrande og utviklande stillingar på alle campus. Ved å redusera vektinga av den stadlege/fysiske 
dimensjonen, kan den administrative organiseringa som desse funksjonsplanane legg opp til, føra til 
ei fysisk sentralisering som ikkje vil støtta opp om måla i fusjonsplattforma. Det stadlege kan ha ulik 
vekting i dei ulike funksjonsplanane, men det er svært uheldig at ein underkommuniserer eller 
undervurderer den fysiske dimensjonen. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Vi vil ha team/tett samarbeid med utdanningsadministrasjonen, men også på tvers av de ulike 
fakultetene for å sikre lik praksis og effektivisering. En bør supplere utviklingsbildet under 
Studietilsysforskriften med at høgskolen må dokumentere at kravene i Studietilsynsforskriften er 
oppfylt. Dette innebærer mer ressurser for å følge opp. Savner også omtale av et lokalt «NOKUT» i 
forhold til kvalitetssikring/selvakkreditering av studieprogram. 



Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Innleiingsvis har me nokre overordna kommentarar som gjeld både prosessen og dei fleste av dei 
framlagde funksjonsplanane: 

• Me har fått på høyring framlegg til ti ulike funksjonsplanar der organisasjonskart/-modellar, 
omgrepsbruk og forståing av stillingar og roller er svært ulike. I tillegg ser det ikkje ut til at dei ulike 
funksjonsplanane er samordna i særleg grad før dei går på høyring. Dei same funksjonar er omtala i 
fleire planar og det er uklart kvar ansvaret ligg. Det manglande samsvaret og samordninga gjer det 
både omfattande og komplisert å gi fråsegn, og dette vert forsterka av alt for korte høyringsfristar. 
Alt i alt ber planane preg av for lite tid og for knappe fristar. 

• Planane seier lite og ingenting om organisering og leiing av administrative tenester i fakulteta. 
Planane tek dessutan lite omsyn til den store skilnaden i storleik mellom dei nye fakulteta og mellom 
studiestadane. Det gjer det svært vanskeleg å meine noko om effektivitet og samarbeid på tvers av 
einingar og avstandar. Vi meiner det vil vere svært uheldig om fakulteta får utvikle eigne 
administrative modellar utan at det vert sett krav til at desse må synleggjere ei tydeleg kopling  til 
organisering av fellestenestene. Administrative tenester som vert lagt til fakulteta utan 
tilknyting/samordning i fellestenestene vil lett føre til ulik administrativ praksis, og motverke 
målsetjinga om deling og utvikling av felles kunnskap som låg som prinsipp i fusjonsavtalen. 

• Felles for fleirtalet av funksjonsplanane ser ut til å vera at betydninga av den geografiske 
dimensjonen i organiseringa av tenestene er lite vektlagt. Vi saknar ei vurdering av kva faglege og 
personalmessige konsekvensar dette kan få. Vi er sterkt urolege for at mange av dei foreslåtte 
funksjonsplanane vil motverke høgskulen sitt mål om å vere tett på studentar og fagtilsette.   
Høgskulen på Vestlandet er ein fleirkampushøgskule med store geografiske avstandar. Dersom 
ambisjonen er å vera ein høgskule for heile Vestlandet, er det avgjerande at studiestadane er 
velfungerande og livskraftige. Dei må vera attraktive stader både å jobba og studera. Dersom me skal 
nå slike mål, trengst det tilsette og leiarar som også har fokus på studiestad eller nærregion. Det 
manglande fokuset på stad strir etter vårt syn mot ambisjonane, måla og profilane som er skildra i 
fusjonsavtalen frå mai 2016, der vidareutvikling av studiestadane for å betre ivareta regionrolla vert 
trekt fram som ein viktig ambisjon ved ein fleirkampushøgskule. Det stadlege perspektivet er viktig i 
mange omsyn, ikkje berre knytt til utvikling av regionane og leiing. Særleg spelar stad ei viktig rolle 
for rekruttering, både til leiarstillingar (frå Fusjonsavtalen: «balanse med omsyn til kjønn og geografi i 
rekruttering til leiar- og nestleiarstillingane»), til utvikling av studiestadar og rekruttering av 
studentar (frå Fusjonsavtalen: «studiestadar, fag og utdanningar skal kunne profilerast særskilt» og 
«skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd på studiestadane») og dessutan 
rekruttering av tilsette (frå Fusjonsavtalen: «skal vere ein mangfaldig og spanande arbeidsplass som 
tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse»). Funksjonsplanane bør i større grad 
reflektera desse viktige prinsippa for avtalen som låg til grunn for fusjonen. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
I funksjonsplanen blir nasjonale føringar nemnt som viktige premiss i utfordringsbilde. Dette er vi 
einige i, og når NOKUT si forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet blir nemnt vil vi legge til at fokus 
på utdanningsleiing også blir lagt til grunn, då dette vil bli vurdert om vi har i tilstrekkelig grad og 
utfører godt nok. Kunnskapsdepartementet legg til grunn at studentane ikkje berre skal få gode 
utdanningsløp, men også skal oppleve at studieprogramma har ei tydelig leiing. Det blir viktig at 
utdanningsleiinga får god støtte og nødvendige ressursar til utgreiing og analysearbeid på 
fakultetsnivå. 

Frå fusjonsavtalen blir det trekt fram målet om felles utdanningsløp. Dette er viktig, og for vårt 
fakultet som allereie har eit felles utdanningsløp har dette store konsekvensar for 
studieadministrasjonen, både krav til utviklingsarbeid og store krav til samordning samtidig som 
gamal utdanning skal blir tilbydd parallelt.  



Når utfordringsbildet blir gjort meir detaljert for fleire funksjonsområder ville vi ynskt at det også 
kunne gjerast for fakultet. Her har vi fleire innspel, og den store endringar med samansetninga av 
studietilbodet meiner vi må  inngå som grunnlag når ein skal dimensjonere og planlegge 
studieadministrasjonen.  

Vi støttar arbeidet med å jobbe vidare med å sjå på mogelege gevinstar ved digitalisering. 

Funksjonsplanen tar fram utfordringa med å organisere studieadministrative oppgåver i ein 
institusjon som har så ulike føresetnader. I planen står det « Sentralt i dette , er samarbeidet mellom 
adminstrativt tilsett i fakulteta og i fellestenestene, som derfor treng avklarte roller og møtestadar.» 
Dette er viktig å ta med seg, men funksjonsplanen fungere ikkje som hjelp i dette arbeidet når 
studieadministrative oppgåver i fakulteta ikkje er med på same detaljeringsnivå.  

Når ein i ufordringsbildet trekker fram dei ulike føresetnadane hadde vi håpa at ein samtidig også 
drøfta konsekvensen av at fakulteta har valgt ulik fagleg organisering. 

Effektivitet og samarbeid på tvers av einingar og avstandar blir nemnt som del av utfordringsbilde. 
Her blir det sagt at «det i arbeidet med funksjonsplanen og organiseringa har vore eit mål å legge til 
rette for gode faglege forum og nettverk.» side 4 i funksjonsplanen. Vi synes at funksjonsplanen slik 
den er levert ikkje drøftar dette på ein god måte. Det blir vanskelig å gje tilbakemelding om den 
fremjar effektivitet og samarbeid på tvers når så mange prosessar manglar og grenseflater ikkje er 
beskrivne. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Viktig med gode tjenester tett på fakultet og institutt, der utdanning, pedagogikk, praksis, faglig 
grunnlag og tradisjon varierer sterkt. 

Hvordan operasjonalisere «tett på»-ambisjonen? 

I dokumentet hevdes det at effektivisering kan oppnås gjennom digitalisering – f.eks. knyttet til 
utfylling av skjema online i stedet for nedlasting og oversendelse per e-post. Dette effektiviserer 
innsamlingen av data, siden det sikrer at alle nødvendige bokser er utfylt, men det reduserer ikke 
saksbehandlingen som må gjøres i etterkant. Den nevnte robotiseringen av arkiveringsprosess ved 
tap av studierett vil heller ikke effektivisere noe, men sikre at studentene får korrekt dokumentasjon 
og utsendelse av vedtak. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Vi vil ha team/tett samarbeid med utdanningsadministrasjonen men også på tvers av de ulike 
fakultetene for å sikre lik praksis og effektivisering. En bør supplere utviklingsbildet under 
Studietilsynsforskriften med at høgskolen må dokumentere at kravene i Studietilsynsforskriften er 
oppfylt. Dette innebærer mer ressurser for å følge opp. Savner også omtale av et lokalt «nokut» i 
forhold til kvalitetssikring/selvakkreditering av studieprogram. 

  

87. Har du innspel til forslag til organisering av Utdanningsadministrasjonen 
(kap. 3)? 

Avdeling for ingenriø- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Utdanningsadminsitrasjonen har einingar medan forskingsadministrasjonen har team. Er det tenkt 
kritisk gjennom skilnader her. 

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.  

Generelt til personal, forskning, utdanning :  

Økonomiseksjonen har lagt opp til fakultetsteam med dedikerte ressurser mot fakultet, men som er 
fleksibelt. Jeg mener det ville bli bedre samlede tjenester til fakultetene dersom flere enheter tenker 
på samme måte i forhold til støtte til fakultetene. Da vil disse teamene kunne ha felles 
informasjonsflyt til/fra fakultet for felles oppdatering, og fakultetene får støttefunksjoner i 
fellestjenestene som kjenner forholdene ved fakultetet (kan fange opp støttebehov) og fakultetet vet 
hvem de skal forholde seg til. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Positivt med seksjonar/einingar på tvers.  

Utfordrande at tilsette på enkelte campusar kan få fleire leiar då dei har arbeidsoppgåve som er del 
av flerie einingar og seksjonar.  

Nokre oppgåve som til dømes rekruttering og opptak er ikkje representer på campus Førde ein må 
trygg at desse oppgåven framleis vert ivaretatt på ein like god måte som om dei var tilstede her. 

Eg meiner at EVU-eininga blir lite synleg i denne organiseringa, og at den bør ligge direkte under 
prorektor for utdanning. EVU-eininga bør omfatte både tilbod finansiert av ordinær 
studiepoengløyving, eksternt finansierte tilbod, kurs, arrangement og etterutdanningstilbod. 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Einingane er som følgjer (tal på årsverk er tatt frå funksjonsplanen): 

• EVU –  ca. 15 årsverk 

Denne må sjåast i samanheng med funksjonsområde for samhandling, og organisering av fakulteta 

• Eksamen – ca. 20+ årsverk 

• Opptak – ca. 12 årsverk 

• Utdanningskvalitet, LMS og FS – ca. 15,5 årsverk 

Forslag til Organisasjonskart vert sendt ved. 

Førstelinja bør ikkje bli plassert saman med eksamen, både pga eininga sin totale storleik og fordi 
hovedarbeidsoppgåvene i førstelinja meir naturleg høyrer saman med drift og timeplan. Førstelinja 
blir føreslått flytta til arealforvaltning/drift på same måte som timeplan og arealplanlegging. 
Grunngjevinga er ut frå dei ansvarsområder og oppgåver som er skildra for arealforvaltning og drift 
og som har stor grad av overlapping med førstelinjetenesta. Dette er til dømes post, mottak av 
pakkar, «telefonsentral», utdeling av studentkort/adgangskort, parkeringsbevis, rombooking, 
kopimaskiner mm.  

Vitnemåla bør skrivast ut på fakultetet, der kvalitetssikringa av innhaldet føregår og der 
kompetansen på utdanningsplaner vil vere. Vidare grunngjeving for dette er at klargjering og 
førebuing høyrer heime hos studierettleiarar/studiekonsulentar som er vedtatt lagt til fakultet, samt 
at dekan skal signere. Det vil seie at prosessen i stor grad allereie ligg på fakultet og dermed tenleg at 
sjølve produksjonen og utskrifta også føregår der. Vitnemålsproduksjon er ikkje campusavhengig og 
kan samlast på ein stad dersom det er ønskeleg. 



Det er viktig at fagområder ikkje blir splitta. For eksempel at rekruttering enten må liggja hos opptak 
eller hos samhandling, og ikkje bli spreidd. Dette gjeld alle fagfelt som har organisert dette på ulik 
måte i dei gamle institusjonane - td rekruttering, timeplan og førstelinje. 

Me ser det som viktig at oppgåver på institusjonsnivå, organisert i fellestenester, og oppgåver på 
fakultetsnivå, organisert i fakultetstenester, blir samla fysisk der det er hensiktsmessig for studentar 
og tilsette som skal nytta seg av disse tenestene. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Fakultetsnivå:  

Organiseringa av utdanningsadministrasjonen på fakulteta er fråverande i funksjonsplanen.  

Sentralt nivå:  

Vi merker oss at prosjektgruppa ikkje har greidd å samle seg om ein modell for organisering og leiing. 
Generelt er vi bekymra for at nokre av einingane som er foreslått i organisasjonskart (jf. s. 6)  er for 
store grupper og leiarane må ivareta både personalansvar og fagansvar for sitt område.  

Vi treng juridisk kompetanse i utdanningsadministrasjonen ved HVL, gjerne under både Seksjon for 
utdanningskvalitet og Seksjon for studieadministrasjon. HVL har ein stor samla studentmasse, og 
studentane blir stadig meir bevisste sine rettigheiter. Med tilsetting av studentombodet ved HVL, er 
det naturleg at òg utdanningsadministrasjonen har god tilgang til juridisk kompetanse når det er 
behov.  

Vi ser òg at det er eit stort behov for å utvide Eining for læringsmiljø og læringsstøtte med dedikerte 
ressursar til tilrettelegging for studentar med særskilte behov og kompetansebygging på rettleiing. 
Det har vore ein stor auke i tal på studentar som treng tilrettelegging av studiet, og det er lagt opp til 
stadig meir samarbeid mellom HVL og andre instansar (lege, psykologisk helseteneste, NAV, 
studentsamskipnaden, Lånekasse). Eit viktig argument for å dedikere ressursar til tilrettelegging for 
studentar med særskilte behov på sentralt nivå, er for å sikre alle studentar ved HVL skal ha rett til 
same tilrettelegging uavhengig av kva fakultet/studiestad dei høyrer til. Når det gjeld rettleiing, er 
dette eit eige fagområde som bør prioriterast på ein utdanningsinstitusjon. Ressursar til 
kompetansebygging på rettleiing bør derfor forankrast sentralt i Eining for læringsmiljø og 
læringsstøtte.  

FS-gruppa kan òg med fordel utvidast og må ha ansvar for einskapleg registrering i FS, opplæring og 
brukarstøtte ut mot FS-brukarar i organisasjonen. God FS-kompetanse og einskapleg registrering er 
viktig for m.a. rapportering, statistikk og analyse. Mange nye digitale løysningar i FS er under 
utvikling, og det er viktig at HVL implementerer og tek i bruk desse løysingane snarast råd for å 
innhente digitaliseringsgevinst.  

Eit viktig område i utdanningsadministrasjon som er å gjennomføre studiestart, er heilt fråverande i 
dokumentet (med unntak av nemnt under Eining for etter- og vidareutdanning). Dette 
ansvarsområdet bør plasserast.   

Lokale opptak (enkeltemneopptak, overflyttingsopptak, hospitantopptak) vert i dag utført i 
grenseflata mellom opptak og fakultetsadministrasjonen. Desse lokale opptaka er ikkje nemnt i 
høyringa og ligg ikkje plassert tydeleg nok i organisasjonen. 

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

Vi (EVO-kontoret) er svært nøgd med at vi framleis vert omtalt som eigen eining med eigen leiar.  Vi 
er likevel kritiske til at vi i denne samanheng er organisert under Seksjon for utdanningskvalitet. 
Dette vil ikkje gje nokon form for meirverdi og utvikling av vår verksemd. Vi arbeider i tett samarbeid 



med utdanningskvalitet allereie og kjem til å gjera det også i framtida. Som ei eining som har eit høgt 
fokus på eksterne samarbeidspartar og utvikling og sal av nye studietilbod, er vi redd for at våre 
behov for å være i kontakt med omverda druknar litt dersom vi vert plassert under prorektor for 
utdanning, under seksjon for utdanningskvalitet. Vi kjenner oss meir heime under prorektor for 
samhandling sitt funksjonsområde. Utvikling av vidareutdanningstilbod og oppdrag er vår 
primæroppgåve og dette fordrar tett kontakt med eksterne samarbeidspartar og oppdragsgjevarar. 
Vi har derfor foreslått 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. Dette utelet ikkje behov for høg kvalitet på det 
studieadministrative og kvalitetsmessige arbeidet og vi er derfor opptatt av å ha eit god og nært 
samarbeid med Seksjon for utdanningskvalitet. 

Seksjon for utdaninng (Kristin Ravnanger) 
Det ulike synspunkt på den foreslåtte organiseringen av avdeling for utdanning. Det det ser ut til å 
være full enighet om er at førstelinje ikke bør settes i en enhet med eksamen og studentsaker. Det 
foreslås at det blir en egen enhet Studenttjenester sammen med LMS og læringsmiljø.  

EVO -utdanningsadm. foreslås også lagt inn i natulige områder som, opptak, eksamen mv. 

Deler av utdanningsseksjonen foreslår at avdelingen organiseres i 4 seksjoner; Opptak og 
rekruttering, Utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse, Eksamen og studentsaker, 
Studenttjenester og læringsmiljø. 

En enhet peker på at de foreslåtte enhetene vil måtte organiseres med faglige team f.eks. eksamen, 
analyse mv. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Høgskolen har som prinsipp at en leder skal ha personalansvar for 20-30 personer. Det er uklart 
hvordan dette er tatt hensyn til i forslaget. 

NTL (Tone Skjerdal) 
NTL ønskjer at utdanningsadministrasjonen har seksjonar som byggjer på dei tre nærregionane, med 
tverrgåande faglege team (utan personalansvar) under desse, jf. argument i neste punkt.  Det er 
svært uheldig at det ikkje kjem fram i høyringa at det var eit mindretal i prosjektgruppa som ønskte 
den modellen som er lagt fram i høyringa. Den alternative modellen burde òg vore lagt fram slik at 
alle tilsette kunne vurdera denne, og me ber om at den modellen vert framlagt i neste runde.  

Den store skilnaden mellom utdanningsadministrasjon og andre administrative område, er at 
utdanningane og studentane er knytt til campus, og dei fleste studentane finst der. Tett på 
studentane skal vera eit kjennemerke ved HVL. Dette betyr at ein treng jamlege møtepunkt mellom 
stadleg (utdannings-)leiing og stadleg studentleiing. Ein stadleg leiar bør ha eit ansvar for kontakt 
med studentane på campus. Desse kan handtera hendingar som skjer med studentane raskt og 
effektivt.  

Det bør vera ein eigen seksjon for EVU, rett under prorektor for utdanning. EVU-arbeidet skjer mot 
omverda, på tvers av alle einingane som er definert i forslaget, i tett kontakt med fakulteta, avdeling 
for samhandling og avdeling for forsking. Det er difor svært uheldig om EVU-eininga vert plassert 
langt ned i strukturen på avdeling på utdanning. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Vage formuleringar om team og punkt om Evt. i funksjonsplanen for Utdanningsadministrasjonen gir 
ingen konkrete haldepunkt for å sjå ansvarsdelinga mellom fakultet og fellesadministrasjonen. Etter 
samtale med prorektor for utdanning i dag, forstår eg at dette med EVT. fakultet EVT: studiestad, 
som er gjennomgåande i dokumentet er ein følgefeil. Dette er svært viktig at vert retta opp. Slik vi las 
funksjonsplanen no såg den gjennomgåande tonen ut til å vere ei organisering der dekan og 



fakulteta/institutta må bestille administrative tenester frå fellesadministrasjonen. I ein fleir-campus 
høgskule med fire fakultet er dette mykje for laust, og det er også uråd å sjå at det er samsvar med 
det grunnlaget som låg til grunn for styret sitt delegasjonsvedtak. Vi ynskjer ein heilt konkret plan for 
administrasjon ved fakulteta og institutta og for ei god campus-utvikling ved alle fem campus. Ei 
sentralisering av administrative ressursar er svært uønskt. Det same er ei topptung organisering kring 
leiing. Med dei strukturarvi såg konturane av når vi las funskjonsplanen, vil truleg fleire campus bli 
mykje svekka. I ny ein fleir-campus organisasjon kjenneteikna av kunnskapsarbeid, der høgskulen skal 
vera i den digital kunnskapsfronten og ha deling som kjenneteikn, synes dette å vera lite klokt. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Utdanning burde være det store satsingsområdet, med mye kreativitet for samhandling og nytenking 
samt effektivisering med digitale prosesser. Campusovergripende funksjoner og oppgaver under 
administrativ faglig ledelse burde her være mulig, mens det ser ut til at nærregion og fokus på 
regional ledelse ser ut til å være viktigst for flere. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Organisering av praksisadministrasjon:  

Avdelingen støtter at dette er en administrativ oppgave som «eies» og organiseres av fakultetene, og 
som fakultetene må se nærmere på dette i det videre arbeidet. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Som det går fram av innstillinga, var det ikkje semje i prosjektgruppa om modell for organisering og 
leiing av utdanningsadministrasjonen. Me ynskjer ei organisering med tre seksjonsleiarar som har 
personalansvar for tilsette i kvar sin nærregion. I prosjektgruppa var det fleirtal for ei slik 
organisering. Me ynskjer ein variant av denne fleirtalsmodellen som ser slik ut: 

Dette er langt på veg same struktur me med hell har nytta i fusjonsprosessen så langt. Dei viktigaste 
argumenta for denne modellen er: 

 Det styrkar campus-/nærregionblikket på organisasjonen, noko det er sterkt behov for. 
Attraktive og velfungerande studiestader er avgjerande for at HVL skal vera ein høgskule for 
heile landsdelen. Ei gruppe studieadministrative medarbeidarar med nærregion-/campus-
forankring vil vera positivt med tanke på å utvikla studiestader med god tilrettelegging og eit 
godt samla læringsmiljø. 

 Geografisk basert leiing gir større fleksibilitet med betre ressursutnytting. På dei mindre 
studiestadane vil dei studieadministrativt tilsette ha fleire ulike arbeidsoppgåver og dermed 
vera deltakar i fleire fageiningar/team. Stadleg personalleiing vil ha betre føresetnader for å 
tilpassa ressursbruken etter skiftande behov på tvers av dei ulike fageiningane. 

 Geografisk basert leiing legg til rette for nærare og betre kontakt med dei tilsette. Det gir 
vilkår for at leiaren kan «sjå» kvar enkelt tilsett og ta dei omsyn og gjera dei tilpassingane det 
til ei kvar tid er behov for. Leiing på tvers av geografi gir ikkje den same kontakten utan at 
leiaren er svært mykje på reise. Svært mykje reising vil gjera leiarstillingane mindre attraktive 
for tilsette i dei geografiske utkantane som Førde, Sogndal og Haugesund. 

 Modellen sikrar at HVL får tre leiarar, ein i kvar region, som er breitt orientert om 
studieadministrasjon og utdanningspolitikk. Desse vil vera del av prorektor si leiargruppe og  
vil styrke prorektorfunksjonen, også ved å gi avdelinga ein geografisk balanse og legitimitet.  

 Arbeid med utdanningskvalitet omfattar mange ulike arbeidsfelt, og oppdeling i fagteam vil 
kunne svekke det tverrfaglege administrative arbeidet. Dei fire foreslåtte fagteama sine 
arbeidsoppgåver grensar tett opp til kvarandre, og ein stadleg leiar vil ha gode føresetnader 
for å sikre delingskultur i kvar nærregion. Det er viktig å unngå at fagteama vert «seg sjølv 
nok». Med den foreslåtte organiseringa kan ein risikere at nærregionar vert utan leiar i 
prorektor si leiargruppe. Det meiner vi er uforsvarleg. 



Modellen legg hovudtyngda av personalansvaret på seksjonsleiarnivået, men dette vil det vera 
mogeleg å justera på dei ulike studiestadane. I Bergen, der tal tilsette vil vera for høgt til at 
personalansvaret kan leggjast til ei stilling, vil det vera mogeleg å fordela dette til leiarar av fagteam 
eller til assisterande seksjonsleiar. 

Leiarane av fagteama er primært faglege leiarar. Utan personalansvar kan dei i større grad 
konsentrera seg om den faglege utviklinga og samordninga. Blant dei viktige oppgåvene vil vera å 
etablera gode relasjonar og klok arbeidsdeling med dei tilsette i fakulteta. 

Modellen gir utfordringar med tanke på samarbeid og gode relasjonar mellom seksjonsleiarane og 
leiarane av fagteama. Men desse utfordringane vil ikkje vera større enn det ein får ved å leggja 
personalansvaret hjå teamleiarane. Truleg vil geografisk basert personalansvar gi betre høve til å 
gjera kloke tilpassingar både i forhold til funksjonar og tilsette. I tillegg vil det truleg vera 
ressurssparande med at leiarar med personalansvar i mindre grad treng å nytta tida til reiser. I dei 
fleste tilfelle er det enklare å løysa faglege utfordringar med geografisk avstand enn det er å 
handtera personalutfordringar.  

•Modellen legg opp til ein eigen seksjon for EVU organisert direkte under prorektor. EVU-arbeidet 
skjer mot omverda, på tvers av alle einingane som er definert i funksjonsplanen 

 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Vi ser at dei ulike einingane i seksjonane vil få veldig ulik størrelse, men ser klare argument for at 
organisasjonskartet ikkje må delast i fleire nivå. Vi har ikkje innspel til annleis organisering. 

Det blir trekt fram at det « vil vere avgjerande for fleire einingar i fellestenestene å ha eit tett og godt 
samarbeid med utdanningsadministrasjonen i fakulteta. Eit tiltak for å sikre eit slikt samarbeid er 
team og nettverk på tvers av fellestenester og tilsvarande tenester i fakulteta. Det vil sikre god 
praksis, god arbeidsdeling og at ein unngår dobbeltarbeid.» Til dette vil vi legge til at det blir vurdert 
som like viktig premiss for god praksis og samarbeid at også studieadministrative tenester som blir 
organisert i fellestenester orienterer seg tydelig mot kjerneverksemda, og lar også dette inngå som 
likestilt med mål saman med mål om lik praksis, robusthet og profesjonell administrasjon. Det vi 
meiner må blir tydeligare er at utdanningsadministrative tenester skal sørge for gode 
støttefunksjonar til fagleg leiing og vitskapeleg tilsette og støtte opp om studentane. Det blir då viktig 
å ha ei organisering med einingar som er tett på studentane, ikkje for mange ledd og ein organisasjon 
kor den enkelt tilsette har stort ansvar.  Dette hadde vi håpa på vart tydeligare i drøftingane når ein 
skal velje organisering for utdanningsadministrasjon. 

Like viktig som at tilsette i dei ulike einingane skal samarbeide tett med fakulteta blir at leiarar for 
seksjonar og eining har tett samarbeid med utdanningsleiinga ved fakulteta. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Vi må sikre likebehandling og sette fokus på felles praksis på tvers av fakulteta og 
fellesadministrasjon, byggje opp kompetanse på lover og regelverk, noko som er viktig når vi har eit 
uttalt mål om å bli universitet. 

Førstelinja bør ikkje bli plassert i eininga eksamen og studentsaker. Oppgåvene som ligg under 
fyrstelinjeteneste er meir driftsoppgåver enn studierelaterte oppgåver. Det har ikkje noko med 
utdanning å gjere. Oppgåver er til dømes post, mottak av pakkar, utdeling av 
studentkort/adgangskort, parkeringsbevis, rombooking, kopimaskiner mm. Fyrstelinjeteneste skal 
serve heile organisasjon og ikkje berre studentar. 

Rapporten frå areal, drift og prosjekt seier at det m.a. har vore gjort ei «samstemming» med 
prosjektgruppa for utdanning om at aktivitet som er knytta til servicetorget og funksjonar over disk, 



skal liggje til utdanning. Dette inkluderer administrering av parkeringsplasser og utlån av el-sykler og 
el-biler. Desse aktivitetane er derfor ikkje inkludert i denne funksjonsplanen. Desse avklaringane er 
generelle og gjeld for alle studiestadane.  

Vidare står det at oppgåver og ressurser som er knytta til servicetorget og resepsjon som tidligare låg 
i Bergen er flytta over til studie. Det er foreslege at både ressurser og arbeid skal over til Utdanning i 
forbindelse med flytting av servicetorget. 

I denne siste rapporten synes det som om det allereie er foreteke ei organisasjonsendring ved å 
overføra oppgåvene frå servicetorget i Bergen til utdanningsadministrasjon. Det synes ulogisk at 
service-/driftstenester skal overføra ressurser og oppgåver til utdanningsseksjon. Om det er gjort ei 
konkret avtale mellom dei to prosjektgruppene om å flytte oppgåver og ressurser frå drift til 
utdanning, slik vi les rapporten frå areal, drift og prosjekt, synes det å vere utanfor mandatet til 
prosjektgruppa.  Utdanningssenteret driv med studentrelatert oppgåver og ikkje driftsoppgåver som 
nemnt ovafor. 

Når målbilete til utdanningsseksjonen er at vi «skal gi gode tjenester til studentene, og på den måten 
leggje til rette for et godt studiemiljø» så kan vi ikke ta eit steg tilbake 

Det er og ein del uklare grensegangar mellom studieadministrative oppgåver som skal løysast i 
fellesadministrasjonen og av fakultetsadministrasjonen. «Studentsaker» er udefinert, men plassert i 
Eksamen og fyrstelinje. Men mykje av nettopp studentsaker er saker som i dag vert handsama av 
studiekonsulentar, som for vår del skal ut på fakultetet. Av det som er definert til å høyre inn under 
fakultetet, er ikkje studierettleiing (som er å finna under eksamen), men «administrativ 
studierettleiing». Kva legg ein i dette? 

Det står og i planen at gruppa ikkje har klar å samle seg om ein modell.  Det burde vore presentert 
alternative modeller. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Modellen for organisering av utdanningsadministrasjonen presentert i høringen er lite tilpasset de 
fire små campusene. Behovet for studieadministrative tjenester på de fire små campusene kan se ut 
til å bli svekket hvis det ikke finnes en studieadministrativ leder på campusnivå (eller minimum 
nærregionsnivå). Dette vil føre til mindreverdige tjenester på fire av fem campus og for deler av de 
fire fakultetene, noe som ikke er holdbart. 

Desentralisert og/eller distribuert forvaltning til fakultet og institutt er ikke drøftet. 

Rekruttering – dette må gjennomføres i TETT samarbeid med fakultetene (og avklares hvor 
rekruttering skal ligge - Utdanning eller samhandling). 

Er kvalitetssystemet rett plassert når det ligger under utdanning, eller bør dette ligge på 
organisasjonsnivå, f.eks. i staben til organisasjonsdirektøren? Ansvar for kvalitetssystemet bør ligge 
til virksomhetsstyring under organisasjonsdirektør. En så viktig funksjon som ligger som en del av en 
underenhet på utdanning vil "forsvinne" og ikke evne å nå de riktige beslutningsnivåene. Dette 
gjelder også HMS-funksjonen som er avhengig av en fri og uavhengig rolle. Både kvalitet og HMS kan 
eventuelt ligge i stab under rektor for å sikre rapportering i "riktig" linje, samt den frie og uavhengige 
rollen som for eksempel NOKUT vil forvente. 

Enhet for utdanningskvalitet – svært mange grenseoppganger som må gjøres opp mot fakultetene. 
Hvis dette skal være en støttetjeneste (noe vi forventer at det skal være), bør dette komme 
tydeligere frem. 

EVU – må avklares hvor denne skal ligge, siden den innenfor denne høringen er plassert tre 
forskjellige steder i organisasjonen. Det er også mange arbeidsoppgaver som er definert inn her hvor 
ansvaret MÅ ligge i fakultetene og/eller samarbeidet fakultet/EVU må være spesielt tett; 



produktutvikling (ref. punkter på s. 16 og s.17), markedskontakt og samhandling med eksisterende og 
potensielle kunder (s.16), arrangør av videreutd., etterutdanninger, seminarer og konferanser (s.16), 
gjennomføring og evaluering av EVO-studium (s.17). EVU-avdelingen eller andre enheter i 
utdanningsadministrasjonen må ikke bli en «stat i staten», hvor fakultetet ender opp som en slags 
underleverandør til sine egne aktiviteter. 

Vitnemål bør skrives ut på fakultetene, siden denne jobben allerede i stor grad ligger på fakultet 
(dekan signerer og studiekonsulenter forbereder/kvalitetssikrer). 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Vi etterlyser et kart som viser fakultetsadministrasjonen og synliggjøring av 
fakultetsadministrasjonen sine arbeidsoppgaver. Utdanningsadministrasjonen bør ha en person som 
kan bistå de administrative (også fakultet) med juridiske spørsmål i saksbehandling. Kompleksiteten i 
studentsaker har merkbart økt og man bør vurdere behov for egen enhet for tilrettelegging av studie 
i forbindelse med helse og velferdsproblemer for studenter. 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
EVO er svært nøgd med at de framleis vert omtalt som eigen eining med eigen leiar. Men de er 

kritiske til at de i denne samanheng er organisert under Seksjon for utdanningskvalitet. Dette vil ikkje 

gje nokon form for meirverdi og utvikling av vår verksemd. Vi arbeider i tett samarbeid med 

utdanningskvalitet allereie og kjem til å gjera det også i framtida. Som ei eining som har eit høgt 

fokus på eksterne samarbeidspartar og utvikling og sal av nye studietilbod, er vi redd for at våre 

behov for å være i kontakt med omverda druknar litt dersom vi vert plassert under prorektor for 

utdanning, under seksjon for utdanningskvalitet. Vi kjenner oss meir heime under prorektor for 

samhandling sitt funksjonsområde. Utvikling av vidareutdanningstilbod og oppdrag er vår 

primæroppgåve og dette fordrar tett kontakt med eksterne samarbeidspartar og oppdragsgjevarar. 

Vi har derfor foreslått 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. Dette utelet ikkje behov for høg kvalitet på det 

studieadministrative og kvalitetsmessige arbeidet og vi er derfor opptatt av å ha eit god og nært 

samarbeid med Seksjon for utdanningskvalitet. 

EVO stiller seg undrande til at ansvar for rekruttering av studentar er lagt til eining for opptak og 

rekruttering. Dette ser vi på som ei oppgåve som tilhøyrar marknadsføring under prorektor for 

samhandling. Hovudansvaret bør altså leggast til denne eininga og utførast i tett samarbeid med 

studierettleiarar med god kjennskap til studietilboda på dei ulike fakulteta. 

I Funksjonsplan - Utdanningsadministrasjonen ser det ut til å ha blitt en organisasjonsendring ved å 

overføre oppgavene fra servicetorget i Bergen (tilsvarende fire stillinger) til 

utdanningsadministrasjonen. Det ville det gi større mening at timeplanlegging blir tilbakeført til 

utdanningsadm. da den er tett på den faglige aktiviteten på fakulteta og må godkjennes av dekan.  

Det er uheldig at rapporten ikke tar hensyn til at man i Bergen har en todeling av førstelinjetjeneste: 

a) studenttoget sorterer under utdanningsseksjonen og b) studieveiledning. Det utføres også andre 

lineoppgaver/backoffice-oppgaver som ikke kan løses «over disk» som i en resepsjon/ekspedisjon. 

Ei førstelinjetjeneste/resepsjon/ekspedisjon skal sørve både tilsette og besøkende. Kan da synes noe 

underlig at det skal organiseres under utdanningsadministrasjonen. Så stor bygningsmasse, treng en 

type resepsjon på driftssida.  

I staden for to seksjonar direkte under prorektor for utdanning, foreslår fire seksjoner for fire 

sentrale område på utdanningsfeltet; Seksjon for opptak og rekruttering, Seksjon for 

https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/funksjonsplan-avdeling-for-utdanning.pdf


studenttjenester og læringsmiljø, Seksjon for eksamen og studentsaker og Seksjon for 

Utdanningskvalitet og analyse (inkludert FS og LMS).  

88. Har du innspel til forslag om leiing av Utdanningsadministrasjonen (kap. 4)? 

Avdeling for ingeniør- og naturfag (Stein Joar Hegland) 
Seksjonsleiarar og einingsleiarar: er det det same som direktørar og teamleiarar i 
forskingsadministrasjonen? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Vi meiner at det er viktig med stadleg leiing og at personalansvaret skal følgje geografi, ved at ein 
leiar i kvar nærregion har personalansvar for alle tilsette i utdanningsadministrasjonen i sin 
nærregion 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Som ei overgangsordning føreslår Utdanningssenteret å dele leiaransvaret mellom fagansvar og 
personalansvar. Organiseringa vil då bli tre leiarar knytt til dei gamle nærregionane under prorektor. 
Personalleiar vil inngå i leiargruppa til prorektor og støtte prorektor på strategisk og overordna nivå 
innan områdene samhandling, utdanningskvalitet og studieadministrasjon. Vidare vil det bli fire 
campusovergripande «einings» leiarar med fagansvar: 1) EVU, 2) eksamen, 3) opptak, 4) 
utdanningskvalitet/LMS/FS. Disse fire vil saman med leiargruppa utgjere ei utvida leiargruppe på 
åtte.  

Samla personal- og fagansvar kunne vore mest ideelt, men med tanke på geografiske utfordringar og 
før den nye organiseringa er implementert, ser vi det som meir tenleg å dele personal- og fagansvar. 
Den første tida må lag- og relasjonsbygging prioriterast høgt. 

Det studieadministrative arbeidet med eksamen er eksempel på eit fagområde, der det er særleg 
behov for ein studieadministrativ leiar på campus/nærregionnivå som kan vere ei støtte i 
samarbeidet med andre seksjonar/einingar på gjeldande campus for å kunne arrangere eksamen. Det 
vil vere td drift, it, og fakultet/institutt. Dersom ein kun har ein fagleg leiar med personalansvar 
plassert på eitt av campusane, vil truleg ikkje denne leiaren ha kapasitet eller føresetnad for å gi 
nødvendig støtte på dei andre fire campusane. 

For etter- og vidareutdanning er det viktig med leiing som er tett på beslutningar slik at HVL raskt og 
effektivt kan svare på førespurnader frå offentleg eller privat sektor. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Organisering og leiing av utdanningsadministrasjonen på fakulteta er fråverande i funksjonsplanen, 
og det kan synast som om det er dekanane som skal avgjere organisering og leiing av 
fakultetsadministrasjonane sine. Dette kan resultere i svært ulik organisering avhengig av dei ulike 
dekanane sine ynskje. Det bør vere nokre prinsipielle føringar på leiing og organiseringa av 
utdanningsadministrasjonen på fakultet. Argument for ei mest mogleg lik administrativ organisering 
er moglegheitene for samkjøring/samarbeid og einskapleg praksis på tvers av fakulteta. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Det er enstemmig enighet om at fag- og personalansvar må følge hverandre. 

Den delen som foreslår fire seksjoner foreslår også fire ledere som rapporterer til prorektor.  

Deres begrunnelse er i hovedsak;  

Vi har pekt ut fire sentrale områder innenfor utdanningsadministrasjonen som bør kobles tett på 
prorektor. Hvis man fjerner mellomleddene, så kan man få en mer effektiv administrasjon som er 



tettere på fagområdene som skal forvaltes. Det vil igjen være viktig at de som blir ledere for de ulike 
seksjonene har fag- og personalansvar og er en del av prorektors ledergruppe. På den måten får man 
mer direkte kommunikasjon fra enhetene til prorektor, og prorektor har flere ledere å spille på.  

En enhet peker på at det må være samme betegnelse på ledere i utdannings- og 
forskningsadministrasjonen. 

NTL (Tone Skjerdal) 
Det å ha eit personalansvar medfører at ein må vera til stades med jamne mellomrom på alle stadene 
ein har tilsette, og ein må vera «der det brenn». Denne typen personalansvar kan ikkje ivaretakast på 
e-post eller Skype. Fjernleiing med personalansvar, med den store reiseaktiviteten dette inneber, er 
særleg uheldig i eit ressursperspektiv. Årsakene er fleire:  

 Ein vesentleg del av arbeidstida til leiaren vil bli nytta på reise. I Vestlandslandskapet veit ein 
at dette ikkje er tid som kan brukast (tilnærma) like effektiv som arbeidstid på ein av 
campusane.  

 Mykje reising inneber store reisekostnader. I ei framtid med meir avgrensa ressursar, er 
dette feil prioritering 

 Reising har ein miljøkostnad. Særleg mellom Sogndal og Bergen/Stord/Haugesund er det 
utfordrande å unngå fly. Dersom ein ynskjer at HVL skal vera miljøverksemd, må ein ha 
organisasjonsmodellar som byggjer opp under dette. 

 Reising på Vestlandet inneber ein HMS-risiko. Denne må ikkje undervurderast av HVL som 
organisasjon 

 Stor reiseaktivitet over lange avstandar er samla sett ein belastning for den det gjeld, 
inkludert familie og fritid for denne.  

Fjernleiing med personalansvar vil favorisera leiarkandidatar frå Bergen, og til ein viss grad frå Stord. 
Det er vesentleg mindre attraktivt å vera i lokalisert i Haugesund, Førde eller Sogndal for dei som skal 
ivareta tilsette på tvers av nærregionane.  

Ein koordineringsfunksjon på campus vil vera ei lite attraktiv rolle. Personalansvar bør knytast til folk 
som òg har ei fagleg leiarrolle på campus.  

Ein dimensjon ved det å vera tilsett i ein organisasjon, er å kjenna at ein er del av ein fellesskap. 
Dersom ein byggjer einingar uavhengig av geografi, vil ein missa eit viktig «lim» som det å høyra til i 
ei organisatorisk eining som òg har fysiske møte, inneber. Her står kan arbeidsmiljøet stå på spel. 
Fjernleiing vil vera ei større ulempe for dei som høyrer til geografiske einingar med få tilsette, enn dei 
som høyrer til geografiske einingar med mange tilsette (dvs. Bergen). 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Felles for funksjonsplanane ser ut til å vera at dei reduserer den stadlege viktigheita. Dette strid mot 
ambisjonane, måla og profilane som er skildra i fusjonsavtalen frå mai 2016, der vidareutvikling av 
studiestadane for å betre ivareta regionrolla vert trekt fram som ein viktig ambisjon ved ein 
fleirkampusinstitusjon.  Det er forståeleg at campus og stad spelar ulik rolle i dei ulike 
funksjonsområda. For funksjonsområda Arealforvalting, drift og prosjekt, og dessutan Biblioteket, er 
det sjølvsagt at den geografiske og fysiske staden spelar større rolle enn ved andre funksjonsområde. 
Funksjonsplanane samla slik dei no framstår legg likevel alt for lite vekt på det stadlege perspektivet, 
noko som på sikt kan støtte opp om ei uynskt sentralisering av administrative tenester. Ei 
organisering som ikkje tek omsyn til stad kan òg potensielt bryta med leiingsprinsippa i 
fusjonsavtalen, både med omsyn til nærleik. Figur 1 i funksjonsplanen for Arealforvaltning, drift og 
prosjekt tener som eit godt døme på eit organisasjonskart som kombinerer omsyn til både 
område/stad/geografi og dessutan matrise-/teamorganisering gjennom fagleg samarbeid på ulike 
område. 



Det stadlege perspektivet er viktig i mange omsyn, ikkje berre knytt til utvikling av regionane og 
leiing. Særleg spelar stad ei viktig rolle for rekruttering, både til leiarstillingar (frå Fusjonsavtalen: 
«balanse med omsyn til kjønn og geografi i rekruttering til lear- og nestleiarstillingane»), til utvikling 
av studiestadar og rekruttering av studentar (frå Fusjonsavtalen: «studiestadar, fag og utdanningar 
skal kunne profilerast særskilt» og «skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd 
på studiestadane») og dessutan rekruttering av tilsette (frå Fusjonsavtalen: «skal vere ein mangfaldig 
og spanande arbeidsplass som tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse»). 
Funksjonsplanen utdanningsadm. bør i større grad reflektere desse viktige prinsippa for avtalen som 
låg til grunn for fusjonen. 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Hvert fakultet bør ha en administrativ leder med myndighet som kan være bindeleddet mellom 
utdanningsadministrasjonen, fakultetet og instituttene. Behovet for en instituttnært administrativ 
støtte blir større med de store instituttene og fakultetene. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Hovudtrekka i vår leiingsmodell er omtala under organisering. Det er mange tilsette i vår eining som 
er svært opptekne av leiingsmodellen. Alle er samde i at me ynskjer fagleg samarbeid og 
koordinering på tvers i høgskulen. Røynslene med det er gode. Samstundes er dei tilsette svært 
samstemde om at dei ynskjer stadleg leiing. Her er nokre døme på korleis dette vert grunngjeve: 

 «Eg meiner at det bør vere leiarar med personalansvar i kvar nærregion. Eg er ikkje einig i 
prinsippet om at fagleg leiing og personalleiing bør følgje kvarandre. Det vert krevjande med 
fjernleiing av personalet. Mykje reiseverksemd. Den foreslåtte organiseringa favoriserer 
leiarar som sit sentralt. Desse får kortare reisetid knytt til personalleiing enn leiarar frå t.d. 
Haugsund og Førde. Eg meiner at kvar nærregion treng leiar som kan ivareta eit samla 
studieadministrativt perspektiv. Det er og viktig for studentane på studiestaden at det er ein 
tydeleg leiar til stades. Den foreslåtte organiseringa gjer det vanskeleg for studentane å vite 
kvar dei skal vende seg.» 

 «Det er klart at tverrgåande fagleg leiaransvar er positivt. Mange i HVL arbeider allereie på 
tvers fagleg og dette gjev mange gode diskusjonar, ikkje minst deling av kunnskap. Samtidig 
med dagens velfungerande tverrgåande faglege samarbeid, har det vore ein stadleg leiar som 
kunne omdisponere og gje andre oppgåver når det er rom for det. Målet med personalansvar 
bør vera å sjå arbeidstakaren som heilskap og ikkje som ein prosentandel i sitt team og at dei 
resterande prosentane og potensialet dermed er utilgjengeleg for teamet og dermed for 
HVL. Leiaren skal sjå utviklingspotensiale hos den enkelte og på tvers av einingane. Om det 
skjer eit spanande arbeid i HVL, kor skal arbeidstakaren vende seg for å melde interesse? Er 
ho då avhengig av å vere på den aktuelle studiestaden for å bidra og utvikle seg? Vil den 
faglege leiaren i eininga sjå nokon nytte i at ein arbeidstakar melder interesse for andre 
arbeidsoppgåver enn dei som er knytt til eininga? Dersom ein skal byggja ein 
utdanningsinstitusjon som tilbyr kvalitetsmessig gode utdanningar må ein trekkje til seg kloke 
hovud og ein må halde fram med utvikling av dei som er tilsett. Personalleiing på avstand og 
avgrensing innanfor ei eining vil klart spesialisere ein arbeidstakar, men det vil og gjere at 
mange når dei ser liten sjanse for utvikling forlèt HVL og finn seg ei meir attraktiv stilling. Ein 
leiar som sit ein annan stad kan ikkje få god nok oversikt over kva dei tilsette jobbar med, om 
dei har ein strevsam livssituasjon som krev tilrettelegging eller omtanke. Leiaren ser heller 
ikkje om ein tilsett har store arbeidsressursar og treng ei utfordring. Det er ein stor ressurs å 
kunne sjå den ledige og disponible arbeidskapasiteten og la dei tilsette få sjanse til å utvikle 
seg. (…) Det er kontakten med arbeidstakarane heile vegen ned til dei minste/største 
oppgåvene som skapar gode linjer og organisasjon.» 



 «Utdanningsadministrasjonen bør organiserrast med faglege team på tvers, som inkluderer 
fakultetstilsette innan dei ulike fagområda. Personalansvaret bør liggja til 
nærregionansvarlege som òg har fordelt teama mellom seg.»  

 «Den store skilnaden mellom utdanningsadministrasjon og andre administrative område, er 
at utdanningsadministrasjonen er vesentleg større enn dei andre administrative einingane, 
og at utdanningane og studentane er geografisk baserte, dei fleste studentane er på ein 
campus. Tett på studentane skal vera eit kjennemerke ved HVL. Ein del av dei gode 
erfaringane frå Sogn og Fjordane handlar om jamlege møtepunkt mellom stadleg 
(utdannings-)leiing og stadleg studentleiing. Ein geografisk basert leiar med personalansvar 
for tilsette, bør òg ha eit ansvar for kontakt med studentane på campus. Desse kan handtera 
hendingar som skjer med studentane raskt og effektivt. Det å ha eit personalansvar medfører 
at ein må vera til stades med  

 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Vi støttar at personalansvar skal følgje fagansvar, men prinsippet om at leiarfunksjonar skal ha 
personalansvar for 20-30 personar bør følgast. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
For liten vekt på studentveiledning og oppfølging av studenter i frafallsrisiko. Bør legge mer vekt på 
kapasitet på fakultets- og instituttnivå. 

Det studieadministrative arbeidet med eksamen er et område hvor det er et spesielt stort behov for 
en studieadministrativ leder på campus (eller i nærregion) som kan bidra i samarbeidet med andre 
enheter (fakultet/institutt, IT, drift, etc.) på gjeldende campus ifm avvikling av eksamen. En faglig 
leder i institusjonen vil verken ha tid eller kunnskap til å følge opp lokale behov og tilpasninger ifm 
avvikling av eksamen på de ulike campusene. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Høgskolen har behov for en studiesjef på hvert studiested som kjenner institusjonen og som kan 
studieadministrasjon A – Å som kan koordinere, være et bindeledd og bistå i vanskelige saker. Viktig 
at denne personen har myndighet. 

  

89. Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar i 
Utdanningsadministrasjonen (kap. 5)? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Førstelinjen, egen teneste? Bidrar i veldig mange prosesser, en viktig tjeneste som er sårbar.  

Eksamen: Det må bli ikke «springetjeneste» - viktig at oppgaver knytt til eksamensenheten er tydelig 
tilstede på alle studiestedene og kan delta i hele eksamensprosessen, ikke bare de utførende delene. 
Viktig å holde fokus på studiestedene sine ulike behov med hensyn til  

- Rekruttering,  
- Markedsføring (some) 
- opptak 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Eininga knytt til eksamen mm bør ikkje ha «studentsaker» i namnet. Studentsakene ved eininga er 
knytt til eksamensområdet og det er ingen grunn til å utheve dette framfor andre arbeidsområder 



innan eksamen. Dei fleste studentsakene på andre områder enn eksamen, vil bli sakshandsama av 
studierettleiarar/studiekonsulentar på fakultet. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Fakultetsnivå:  

Biletet av ansvar og arbeidsoppgåver i fakultetsadministrasjonen som er gitt i funksjonsplanen (s.18-
19) er ikkje utfyllande. Her manglar m.a. rettleiingsarbeid, arbeid med utdanningsplanar, FS-
oppgåver, lokale opptak (enkeltemne, overflytting, hospitantopptak), studiestart. Ein må òg ha 
kompetanse på fakulteta i høve nye krav som til dømes administrativ støtte til utdanningsleiing av 
studieprogramma (jf. Meld St. 16).  

Fleire andre høyringar peikar på oppgåver som bør leggjast til studierettleiingstenesta ved fakulteta, 
m.a. forskarutdanningsadministrasjon og oppgåver knytt til studentmobilitet.  Dersom det skal 
komme nye oppgåver til fakulteta  (sjå høyringar Funksjonsplan for Forskingsadministrasjon og 
Funksjonsplan for Internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid), må 
utdanningsadministrasjonen ved fakulteta utvidast ytterligare. 

Mange av desse føreslegne oppgåvene er driftsoppgåver. Vi meiner derimot at det er særs viktig å 
leggje utviklingsoppgåver til fakulteta, innan for eksempel internasjonalisering og studiekvalitet, då 
dei fleste utviklings- og strategiske oppgåver krev god oversikt og kjennskap til fakultetet og fakulteta 
sine utdanningsprogram. Vi meiner at mange studieadministrative driftsoppgåver med fordel kan 
leggjast til sentraladministrasjonen. 

Sentralt nivå:  

Vi reagerer på at fyrstelinjetenester som «funksjoner over disk», administrasjon av parkeringsplassar, 
utlån av el-syklar og el-bilar, post, pakkar, varer, registrering av gjester m.m. (jf. høyring 
Funksjonsplan for Arealforvaltning, drift- og prosjekt) skal leggjast under Prorektor for utdanning 
(Seksjon for studieadministrasjon). Dette er ikkje utdanningsadministrative oppgåver. 
Timeplanarbeidet som derimot har ei stor grenseflate mot utdanningsadministrasjonen, er plassert 
under Direktør for økonomi og arealforvaltning. Vi meiner at den føreslegne løysninga er svært 
ulogisk, og vi meiner at det er manglande drøfting/argumentasjon for denne løysinga. 

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

Vi stiller oss undrande til at ansvar for rekruttering av studentar er lagt til eining for opptak og 
rekruttering. Dette ser vi på som ei oppgåve som tilhøyrar marknadsføring under prorektor for 
samhandling. Hovudansvaret bør altså leggast til denne eininga og utførast i tett samarbeid med 
studierettleiarar med god kjennskap til studietilboda på dei ulike fakulteta. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Viser til innspill under organisering. 

Det pekes på at Funksjonsplanen for utdanning har et overordnet perspektiv. Det fører til at en kan 
blir usikker på hva ord og begreper egentlig betyr. F.eks begrepet studentsaker som står under Einig 
for eksamen, studentsaker og fyrstelinje. Studentsaker arbeider en med på flere nivå og i flere 
enheter i organisasjonen.  Under samme enheten står det også at en oppgave er oppnevning av 
sensorer - det er feil, sensorer er en faglig oppgave å oppnevne. 

Den funksjonen studentorget i Bergen har med koordinering av studieveiledning må videreføres for å 
ivareta studentene og koordinering av aktiviteten. det er både faglig- og arealeffektivt. 

Avdeling for lærarutdaninng (Asle Holthe) 
Hvem har ansvar for opptak til etterutdanning? 



HVem har ansvar for merknader på politiattest? 

Funksjonsområdenes beskrivelser på fakultets- og instituttnivå er svært mangelfulle. Flere av 
funksjonene som er omtalt for fellesadministrasjonen må også løses i fakultetene - grensesnittene er 
uklare (feks oppnevning av sensorer, grunngiving av karakter, godkjenning av arbeidskrav, klage på 
karakter, godkjenning av studieplaner). 

NTL (Tone Skjerdal) 
Når det gjeld studentsaker/studierettleiing, må det òg finnast ressursar i fellestenestene, jf. 
kommentar i beslutningsgrunnlag Plassering av administrative oppgåver i fellestenester/på fakultet 
(bestemt i november 2017), punkt om studieadministrasjon. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Funksjonsplanane kommuniserer ikkje tilfredstillande med kvarandre, jamvel om dei administrative 
arbeidsoppgåvene eller ansvarsområda dei omhandlar grip inn i kvarandre. Eit døme på dette er 
funksjonsplan for Arealforvalting, drift og prosjekt og funksjonsplan for Utdanningsadministrasjon, 
der opplegget for Time Edit vitnar om at ansvaret for dette ikkje har tatt opp i seg organiseringa ved 
4 av dagens 5 campus. Den skissa som ligg føre om TimeEdit og Areal bryt i alle fall fullstendig med 
velfungerande strukturar og arbeidsmåtar i nærregion Sogn og Fjordane.  

Eit anna døme er at funksjonsplanane for Forskingsadministrasjon og Internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid heller ikkje er sett i samanheng. Den siste si avgjerande rolle for student- (og 
tilsett)-mobilitet er heller ikkje kopla til Utdanningsadministrasjon. 

Vi etterlyser også ein støttefunksjon som kan bistå instituttleiarar med analyse av studentdata  - 
denne støttefunksjonen må ha inngåande kunnskap til lokale studieprogram og vere tett på relevant 
fagpersonale. Det er i dokumentet nytta nemningar og skildringar av stillingar som ikkje samsvarar 
med dei som vert nytta i organisasjonen i vår nærregion i dag. Skildringane er heller ikkje definert, og 
det er ikkje samsvar mellom skildringane i dei ulike funksjonsplanane. Kva ligg t.d. av oppgåver til ein 
studierettleiar? Er dette det vi kallar ein rådgjevar for utdanning? 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Utdanningsadministrasjonen bør ha nær tilknytning til fakultetene da dette er en av de viktigste 
funksjonene her. Og manglende beskrivelse av fakultetsadministrasjonen blir et stort savn. Eksempel 
på dette er studentsaker som ikke bør behandles både på fakultet og sentralt dersom det skal være 
effektiv saksgang. 

Det er flott at analysearbeidet blir trukket frem. Men, for at dette ikke bare skal bli analyse av 
rapporteringstall må dette arbeidet enten foregå på fakultetene eller i samarbeid med de ansatte 
der. 

Det er flere området som definerer læringsstøtte og digitalisering som sine områder og som ser 
behovet for å øke antall ansatte som arbeider opp mot dette. Dette må ses i sammenheng og ikke 
minst må det bli skilt mellom rent tekniske tjenester (It) og administrativ støtte i skjæringen mellom 
pedagogikk og IKT og nærheten disse må ha til utviklingsarbeidet som må gjøres og da ikke som en 
bestillertjeneste, men som en funksjon som arbeider i lag med brukerne. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Kap. 5.1.1 Opptak og rekruttering 

Me meiner arbeidet med studentrekruttering må koplast utdanningsadministrasjonen, og spesielt dei 
som arbeider med studentopptak. I høyringssaka er funksjonsområdet omtalt også under 
samhandling, og me meiner det no må klart slåast fast kvar dette høyrer heime. Ansvaret for 
studentrekruttering må liggje i utdanningsadministrasjonen og arbeidet må skje i nært samarbeid 



med fakultet og samhandling/ kommunikasjon. Kommunikasjon spelar ei viktig rolle som reiskap i 
arbeidet med rekruttering. 

Den viktigaste årsaka til at studentrekruttering bør liggje til utdanning er at dette handlar om å møta 
unge, utdanningssøkjande sitt behov for brei og god informasjon i samband med val av 
utdanningsveg. Til dette trengst det høgskuletilsette som kjenner utdanningar, læringsmiljø og 
fallgruver i samband med det å velja og å gjennomføra høgre utdanning. Studentrekruttering handlar 
også om marknadsføring og profilering, men først og fremst handlar det om sakleg og profesjonell 
informasjon om fag, læringsmiljø, utdanningsprogram og karrierevegar. Høgre 
utdanningsinstitusjonar har i ulike samanhengar seinare år vore skulda for å ha for sterk fokus på å 
lokka utdanningssøkjande til sin institusjon, og for lite fokus på å informera og fokusera på 
utdanningsval og læringsmiljø med tanke på at studentane skal gjennomføra og lukkast i utdanninga 
si. Alt dette tilseier at det er utdanningsadministrasjonen som må ha ansvaret for dette 
arbeidsområdet. Så må arbeidet gjennomførast i samarbeid med tilsette på fakulteta og i 
kommunikasjonsavdelinga. 

Vi meiner også at alle studiestader bør vera involvert i arbeidet med studentrekruttering. Dette fordi 
lokale kvalitetar og profilering er ein viktig del av rekrutteringsarbeidet, og det er viktig i arbeidet 
med å utvikla studiestadane.  Det er ikkje berre dei faglege prioriteringane som gjeld når unge 
menneske vel utdanningsprogram. Også kvalitetar ved studiestaden er viktige.  

I Sogn og Fjordane har me vore svært opptekne av og avhengige av god studentrekruttering. Dei 
seinare åra har me henta 2/3 av grunnutdanningsstudentane utanfrå fylket. Me er heilt avhengige av 
at det gode og intensive rekrutteringsarbeidet held fram, og me er overbevist om at det blir best 
ivareteke med base i utdanningsadministrasjonen og i nært samarbeid med fakultet og 
kommunikasjon. 

5.1.2 Eksamen, studentsaker og førstelinetenester 

Koplinga av arbeidsoppgåver er meiningsfull, men det trengst ein god del avklaringar kring ansvar- og 
arbeidsdeling med andre avdelingar og fakultet. 

 I Sogndal har me eit karrieresenter i fysisk nærleik til førstelinetenesta/studenttorget. Dette 
har vore eit poplulært tilbod blant studentane. Det har vore organisert som ein del av 
arbeidet med studierettleiing og studentsaker. Me er uroa for framtida for dette tilbodet. 
Besøksvolumet på ein studiestad som vår er ikkje stort nok til at det er interessant for 
kommersielle aktørar, og det vil vera lite tenleg å organisera dette som fakultetsvise tilbod av 
ressursomsyn. I dagens Karrieresenter nyttar vi både folk frå fellesadministrasjonen og frå 
avdelingane. Denne organiseringa gjer at me har brei rettleiingskompetans, og studentane 
har ein stad å forhalde seg til. Studie-/karriererettleiinga omhandlar både det spesifikt 
faglege men også i skjæringspunktet "heile livet som student". Rettleiing er ein profesjon og 
vi har gjennom fleire år systematisk bygd opp ei rettleiingsteneste både med å heve 
kompetansen til den enkelte via utdanning innafor rettleiing/karriererettleiing og ved kursing 
via innleigd profesjonell kompetanse. I tillegg til dette har Karrieresenteret utvikla eit 
jobbsøkjarkurs som er eit tilbod til studentane både på Campus Sogndal og Campus Førde. I 
Funksjons- og bemanningsplan for Utdanningsadministrasjon er denne tenesta ikkje nemnt i 
det heile.  

 Når det gjeld studentsaker og rettleiing, vil det vera behov for meir arbeid for å finna fram til 

tenleg ansvars- og arbeidsdeling mellom fellestenester og fakultet. Me ser det som svært 

aktuelt at modellane her kan variere mellom studiestadane. På dei mindre studiestadane vil 

det truleg både av omsyn til studentar og av ressursomsyn vera aktuelt å organisera ein del 

tilbod og oppgåver på tvers av fakulteta. Omsynet til likebehandling av studentar og 

studentsaker tilseier nært samarbeid mellom fakulteta og fellestenestene.  



 Vi saknar omtale av spesialisert kompetanse i fellestenestene knytt til studentsaker og 

forvaltning av lov- og forskriftsverk i dette fagteamet. Det trengst ansvarlege i 

fellestenestene som kan bidra til bygging av felles praksis og felles bruk av lov og 

forskriftsverk. Sakshandsaming av studentsaker på fakulteta må forankrast i dette. 

 Timeplanarbeidet (TimeEdit): Systemansvaret for TimeEdit kan gjerne ligge under 

arealforvaltning. Men me stiller oss uforståande til at dei som utfører timeplanarbeidet skal 

sortere under drift. Dei bør absolutt ligge under utdanningsadministrasjon, og primært vera 

tilsette i fakulteta. Dette arbeidet er svært nært knytt opp til den faglege aktiviteten på det 

enkelte fakultet/institutt, og i dei aller fleste tilfelle vil det vera slik på dei mindre 

studiestadane at dei som arbeider med TimeEdit gjer dette i kombinasjon med andre 

utdanningsadministrative oppgåver  Ein skal ha mykje detaljkunnskap om fag og 

utdanningsprogram for å kunne legge gode timeplanar for studentar og tilsette. Elles vil me 

nemne at me her i Sogndal har hatt svært god nytte av TimeEdit-kompetansen i Bergen.  

 Sentralbordtenester (i den grad det vil vera aktuelt i framtida) bør vere ein del av 

førstelinetenesta. 

 I Sogndal har me gode røynsler med å leggja mindre oppgåver som varemottak og kontroll til 

førstelinetenesta. Dette har vore ei rasjonell utnytting av eit tenestepunkt som har 

bemanning gjennom heile arbeidsdagen. Det same gjeld telefon, nøkkelutlevering med meir. 

Me har også svært gode erfaringar med at dei tilsette i førstelina er del av 

utdanningsadministrasjonen og gjennom det får god kjennskap til ulike studieadministrative 

spørsmål, som søkjarar og studentar etterspør. Me har i dag ei førstelineteneste med brei 

kompetanse og som er godt informert om utdanningane våre. Dette avlastar 

sakshandsamarane.  

 Studiestart er ikkje plassert nokon stad. Det kan høyre heime under Eining for læringsmiljø og 

læringsstøtte. 

5.2.1 Utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse 

Også på dette området er det behov for meir arbeid med sikte på å få til god arbeidsdeling mellom 

fakultet og fellestenester.  

For å støtte arbeid med utdanningskvalitet i fakultet og institutt, er det viktig at det vert gitt føringar 

når fakulteta skal utforme administrativ organisering.  Arbeid med studieplanar og kvalitetssystem 

skal byggast frå grunnen etter fusjonen, og dette arbeidet vil vere avgjerande både for å sikre 

akkreditering av studieprogram og for å handtere arbeid med samordning av studieplanar. 

Fellestenestene må sikrast ressursar til å samordne arbeidet. 

Felles Studentsystem bør synleggjerast, kanskje som del av namnet til eining for utdanningskvalitet, 

studieportefølje og analyse.  

Ansvar for høgskulepedagogiske tiltak er ikkje nemnt i framlegget. Det er aukande krav til pedagogisk 

kompetanse for høgskuletilsette, og HVL må forankre administrasjon og utvikling av eigne 

vidareutdanningstilbod til fagtilsette anten her, eller i  eining for høgskulepedagogikk eller liknande. 

Det same gjeld oppbygging av eit system for meritering for undervisere.  

5.2.2 Læringsmiljø og læringsstøtte 

Me ser gjerne at denne eininga får tilført fleire ansvarsområde enn det som er nemnt i framlegget. 

Me tenkjer at dette kan utvikla seg til ei eining med fokus på læringsmiljø og campus-utvikling. 

Eininga kan til dømes ha ansvar for å etablera og utvikla  kontaktforum og samarbeid mellom 

høgskule, samskipnad og studentorgana. I Sogn og Fjordane har me gode røynsler gjennom mange år 



med ein slik møtestad (Kontaktutvalet)  Ansvar for studiestart og andre tiltak med sikte på å gi 

studentane gode føresetnader for å lukkast i utdanningsløpet bør vera aktuelle. Det same gjeld 

oppgåver i samband med studentundersøkingar som SHoT (Studentenes Helse og Trivsel). 

 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Har du innspel til forslag om einingar og delfunksjonar i utdanningsadministrasjonen (kap 5)? 

Innleiing 

Dei prosessane som er beskrivne har svært ulik grad av detaljering, og dessverre er det fleire som 
ikkje er med i det heile. Funksjonsplanen blir då eit dokument som i detalj beskriv arbeidsoppgåver 
lagt til fellestenester, medan fleire funksjonsområder lagt til fakultetsadministrasjon ikkje er tatt 
med. For fakultetsadministrasjon er det laga ei liste for sakshandsamingsoppgåver både på 
overordna og svært detaljert nivå som er oppført som uttømmande, og ingen drøfting av det som 
ikkje er tatt med. 

Funksjonsplanen tar utgangspunkt i sentrale administrative tenester og gir ansvaret vidare til 
dekanen å bestemme innhald og organisering av administrasjonen på fakultetet. Etter vår meining 
burde dekanen vere sentral i arbeidet med å vurdere kva som skal vere plassert i 
fakultetsadministrasjon og kva som skal plasserast i fellestenester. Behovet for administrativ støtte til 
fagleg leiing og ny organisering av fagleg tilsette på fakultet burde inngå som viktig del av analyse-
grunnlaget, og og først når heile bildet var klart kunne ein gjere drøfting.  

Kommentar til delfunksjonar 

Sensorar 

Vi støtter at oppnemning av sensorer er lagt under eksamen og sensur i fellestenester då dette klart 
høyrer til førebuiing til eksamen med tett kopling til fleire prosessar i same kategori.   

FS 

Fakultetet sine utfordringar med felles utdanningsløp har krevd mykje arbeid i oppbygging i FS, og vi 
har gjort svært gode erfaring med at dette arbeidet blir utført i FS-gruppa. Vi ønskjer at det også 
kjem fram at denne gruppa også kan gjere slike driftsoppgåver, og då i tett samarbeid med 
studieadministrativt tilsette på fakultet.  

Inndraging av studierett på grunnlag av progresjon 

Vi støttar forslaget om at inndraging av studierett på grunnlag av manglande progresjon blir lagt til 
studierettleiarar. Dette arbeidet krev god innsikt i utdanningsløpa, og har tett kopling til prosessar 
knytt til godkjenning/fritak nytt opptak og justering/ny utdanningsplan. 

Med ny felles forskrift for studier og eksamen vart nytt regelsett for studierett, rett til eksamen og 
permisjon etablert, og dette får stor innverknad på studentane rettigheter, utdanningsløp og 
administrering av utdanningar.  

For vårt fakultet ved campus Bergen vil inndraging av studierett få eit stort omfang fordi ei stor 
gruppe studentar har gått frå utdanningsløp på grunnutdanning/bachelor til masternivå, samtidig 
som den gamle utdanninga må fasast ut. Gode mekanismar for å auke gjennomstrøyming må 
utviklast då mangelfull utdanning vil få for mange av våre studentar alvorlige konsekvensar med 
omsyn til å både få høve til å fullføre og ikkje minst store konsekvensar om utdanningsløpet ikkje blir 
fullført.  

Vitnemål 



Vitnemål står oppført med uttømmande liste for utdanningar vi skriv ut vitnemål for, men vi finn 
ikkje igjen alt arbeidet som er gjort i fakultetsadministrasjon i forkant av vitnemål.  Vi ser at dette kan 
ha si årsak i  prinsippet om å ikkje ta med studieadministrasjon på fakultet, men då burde avgrensing 
vore gjort tydeleg. Slik det no står ser det ut som vitnemål berre består av utskrift av vitnemål.  

Seksjons for utdanningskvalitet 

Eininga sitt ansvar for studieplanar blir trekt fram, og for vårt fakultet med både felles utdanningsløp, 
parallelle utdanningar med både nye og gamle samtidig fram til 2023 vil arbeidet med studieplanar 
vere ein prosess som vil krevje mykje ressursar på fakultetet.  

Fakultetsadministrasjon FIN;FHS; FLKI og FØS 

For denne delen av funksjonsplanen er studieadminstrative prosessar som er omtalt så mangelfulle 
at det ikkje er grunnlag for å gi tilbakemelding som kan fungere som konkrete innspill.  

Innledningsvis blir studieadministrativ gruppe gjeve ansvar for planlegging og gjennomføring av 
utdanningsløp og studieprogramma mens arbeidsoppgåver som er tatt med er (..) 

For praksisfeltet er prosessar som er nemnt på eit så overordna nivå at det ikkje er mogeleg å gje 
konkrete innspel. Når gruppa ikkje drøftar prosessane hadde det vore meir ryddig og gjort 
avgrensinga om at dette ikkje er gjort.  Når det gjeld praksisgruppa sin rapport til OU-programmet 
som skal ha vore grunnlag for funksjonsplanen er viktige delar utelatt. Gruppa har gjort greie for 
både prosessar som ikkje er kartlagt i gruppa og identifisert fleire uavklarte grensesnitt.  Når dette 
ikkje er teke opp i  innleiing  gjev funksjonsplanen eit veldig avgrensa bilde av kor samansett dette 
området er, samt at bilde som skal beskrive nødvendig dimensjoner blir mangelfullt for det 
administrative feltet. 

Øvrige innspel 

Som det går fram av våre innspel meiner vi at funksjonsplanen slik den er presentert for 
utdanningsadministrasjonen ikkje viser det heile bildet. Dette har vi gitt tilbakemelding på, og har 
fått svar om at dekanen sitt behov for administrativ støtte/stab vil komme i neste runde. Vi ønsker å 
understreke at tilbakemeldinga i størst grad gjeld studieadministrative prosessar, ikkje dekanen sitt 
behov for leiarstøtte Når utdanningsadminsitrasjonen blir presentert slik han blir gjort i 
funksjonsplanen er det viktig å få denne avgrensinga med, spesielt når den skal inngå i 
beslutningsgrunnlag for den heilskapelege administrasjonen. 

Vi saknar også drøfting av behov til dei nye faglege strukturane. Prosjektleiar sitt svar om at vi går frå 
10 avdelingar til 5 fakultet svarar ikkje på drøfting av den nye organisasjonen sitt behov for 
administrativ støtte i ny fagleg struktur, og i ein heilt ny og mykjer større organisasjon.  

Vi har forståing for at tid har sett grenser for gruppa sitt arbeid, men vi saknar at gruppa har tatt 
kontakt for å få informasjon for prosessar på fakultet på lik linje til funksjonsområder lagt til 
fellestenester/verksemdsnivå. Når gruppa vart sett saman av medlemmer frå fellestenester burde 
kontorsjefane og dekanane vore meir med.  

Vi forstår at OU-prosjektet har hatt ønskje om ei brei deltaking i arbeidet, og meiner det har vore ein 
god prosess fram til den planverket som no har blitt sendt på høyring. Når det er sagt har fleire vore 
involvert i kartleggingsgrupper, og vi kjenner ikkje igjen arbeidet som er gjort i desse gruppene i den 
planen som er sendt på høyring.  

Ein viktig premiss for arbeidet med organisering av administrasjonen har vore å foreslå ei 
organisering og arbeidsdeling som er effektiv og avbyråkratiserande. Til dette arbeidet vil vi gje 
innspel om at det er viktig å gjere klare fordelingar i arbeidsoppgåver, at ein ikkje opprettar 
funksjonar som «bindeledd» mellom administrative oppgåver og fagleg tilsette. 



Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Markedsføring og studentrekruttering er en viktig del av den helhetlige profileringen av HVL mot 
eksterne målgrupper, og ivaretas best av kommunikasjonsmiljøet som har fagkompetanse på dette. 
Det strategiske ansvaret for studentrekruttering og markedsføring må derfor ligge hos det 
kommunikasjonsfaglige miljøet, ikke i utdanningsadministrasjonen. Ansvaret for studentrekruttering 
har ligget til kommuniksasjonsenhetene både ved HiB og HSH, og det har fungert godt, med et godt 
organisert samarbeid opp mot opptaksenhetene og fagavdelingene. Alle som jobber med 
kommunikasjon bør samles under samme faglige ledelse, dvs. kommunikasjonsdirektøren. 
Personalressurser bør ikke flyttes fra kommunikasjonsområdet til utdanningsadministrasjonen. 

Studenttinget 
Eining for opptak og rekruttering: 

Internasjonale studenter (særlig på gamle AIØ i Bergen), har blitt møtt med at fagsammensetningen 
deres viser seg å ikke gå opp fordi flere av fagene går samtidig. Dette er ofte deres første møte med 
HVL, og de får ikke tilstrekkelig hjelp verken før eller etter de ankommer HVL. Her har HVL er ansvar 
om å sørge for at fagsammensetningen som de internasjonale studentene har fått godkjent faktisk er 
gjennomførbar.  

Eining for eksamen, studentsaker og fyrstelinjeteneste:  

Studentene ønsker at det her skal implementeres noe om ambisjoner for sensorveiledning. Det er 
tidligere i dokumentet nevnt at enhetene må forholde seg til retningslinjer fra KD m.fl., og her har 
det kommet tydelige signal om at det er ønskelig at universiteter og høgskoler i større grad benytter 
seg av sensorveiledninger. Ansvaret for å utarbeide generelle føringer for disse burde etter 
studentenes mening ligge hos fellesadministrasjonen.  

Det står at et viktig satsningsområde er digitalisering. Hvordan ivaretar HVL universell utforming og 
eventuelle behov for tilrettelegging når alt skjer digitalt?  

Eining for utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse  

Det står at eininga skal "utarbeide rapportar, analyser og utgreiingar til leiing og interne utval i saker 
om utdanningskvalitet". Her er det også viktig at det blir laget gode evalueringer som kan følges opp 
og sammenlignes over tid. En annen tilbakemelding er at det haster å få utdanningsutvalg etablert.  

Eining for læringsmiljø og læringsstøtte:  

Studentene stiller spørsmålstegn ved at læringsmiljø ikke er plassert også på studiestedsnivå. 
Studenter i sårbare situasjoner har behov for et lett tilgjengelig sted å henvende seg der de har en 
eller noen få personer å forholde seg til. Dette kan dreie seg om fysiske situasjoner, psykiske 
situasjoner eller en blanding mellom disse to. Spesielt i situasjoner hvor studenter opplever psykiske 
plager i forbindelse med læringsmiljø er det viktig at høgskolen framstår som en tydelig støttespiller 
og er fysisk tilstede og lett tilgjengelig.   

Eining for etter- og videreutdanninger  

Det står at samfunnsoppdraget skal følges opp både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ser ut til 
at det blir lagt veldig stor vekt på kompetanseutvikling, men det er også viktig å ha fokus på det som 
står om dialog, seminarer og konferanser, som også står under denne eininga sitt ansvarsområde. 
Regionens næringsliv og kommunale samarbeidspartnere har etterlyst mer samarbeid, mer 
partnerskap, mer workshopbaserte grupper, og et tettere forhold til utdanningene, og da kanskje 
spesielt til videreutdanningene. Med dette i bakhodet vil det være nødvendig å ha en lokal 
kontaktflate opp mot arbeidsliv og regionalt engasjement.   

Fakultetsadministrasjonen FIN, FHS, FLKI og FØS  



Under "Studentsaker/Studierettleiing" mangler det noe om studentkontakt og rettleiing. Så lenge 
sakene man behandler omhandler så alvorlige vedtak i en students liv, er fakultetet også nødt til å ta 
inn over seg ansvaret de har i forkant, underveis og i ettertid. Det er også viktig å ta med inn under 
"Praksis" at man husker på tildelingen av særplass og annen tilrettelegging. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Enheten eksamen, førstelinjetjeneste og studentsaker bør ikke har «studentsaker» i navnet, siden de 
aller fleste studentsaker (annet enn det knyttet spesifikt til eksamensrelaterte aktiviteter) ligger i 
fakultet (studiekonsulent og institutt). Dette er derfor svært misvisende. 

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

Samarbeid med fakultetene fremheves som viktig. Utdanningsadministrasjonen må ha dedikerte 
personer som har ansvar for bl. a. team på tvers.  

FS: 

AHS vil her spille inn at det er behov for at FS arbeidet i høgskolen blir mer forutsigbart ved at det 
utarbeides et årshjul som viser sentrale prosesser og når de ulike prosessene skal gjennomføres, og 
hvor ansvaret ligger. Rutiner bør samordnes. Det bør defineres hvilket ansvar som tillegges på 
fakultetsnivå og hva som legges på sentralt nivå.  Det er og ønske om systematisk bruk av rapporter 
til fakultetene da rapporter fra FS vil gi et grunnlag for de ulike utdanningenes arbeid med 
kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling.  

Eining for læringsmiljø og læringsstøtte: 

2,15 årsverk til E- læring virker lite til å drive med ikt-pedagogisk rådgiving, ha Systemansvar for, 
utvikling av og opplæring i Canvas (læringsplattform). Den økende bruken av digitale læringsmidler 
og aktiviteter mener vi alene krever flere årsverk til dette. I tillegg går vi nå over til Canvas med de 
behovene for opplæring og oppfølging det fører med seg.  

Hvis vi ser på hvordan itslearning har blitt brukt, det er for det meste til deling av forelesningsnotater 
mm., så burde vi utnytte plattformskiftet til å heve kompetanse, og tilrettelegge for en mer 
pedagogisk og moderne bruk av læringsplattformen.  

• I kapittel 5.2.2 står det som et punkt at enhet for læringsmiljø og læringsstøtte skal: 

samarbeide med andre miljø i høgskulen som har oppgåver knytt til produksjon av undervisning 
(Senter for nye medier). –Det stilles spørsmål til hvorfor bare sfnm nevnt her og ikke 
avdelingsadministrasjonenes e-læringsressurser? 

Veldig mye av utviklingsarbeidet og etablerte praksiser for bruk av læringsplattformen må skje i 
samspill med fakultetsadministrasjonen og fagmiljøene. De fagansatte har stort behov for tett 
oppfølging og opplæring. Enheten beskrevet i punkt 5.2.2 mener avdelingsadministrasjonen ved AHS 
ikke vil være i stand til å håndtere fakultetets behov for rådgiving, opplæring, utvikling etc., og det vil 
derfor være et utvidet behov for denne type tjeneste også i fakultetsadministrasjonen. 

90. Har du øvrige innspel til funksjonsplan i Utdanningsadministrasjonen? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Utfordring for de mindre studiestedene å fylle alle oppgavene på en likeverdig måte. Ledelsen for de 
ulike tjenestene må ha et klart ansvar for alle deler sine oppgaver, frykten er pulverisering av ansvar.  

Koblingen mot fakultetsadministrasjonene er også viktig. Det må lages gode møteplasser for deling 
av kunnskap og erfaringsutveksling. 



Det kan bli ei utfordring for tilsette på små campus som shar delte stillingar og må forhalde seg til 
fleire leiarar, kanskje både i fellestenesta og på fleire fakultet. Det er viktig at nokon har "campus-
blikket" og sikrar at det er nok administrativt tilsette til at vi kan få til god backup for tenester som er 
stadbundne. 

Utdanningssenteret (Espen Fosse) 
Prosessane som er lista opp bærer preg av at dei er henta direkte frå prosesskartlegginga. Som 
eksempel i høyringa ser det ut til at gruppa «eksamen og sensur har det faglege ansvaret for både å 
oppnemne sensorar, lage sensorkommisjon og godkjenne arbeidskrav, medan ansvaret for dette 
høyrer til i fakultet/institutt. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Høyring på Funksjonsplan for utdanningsadministrasjonen ber preg av lite kjennskap til 
arbeidsoppgåver og kompetanse på fakulteta.  

Generelt stiller vi spørsmål til samansetjing av prosjektgruppa som har utarbeidd funksjonsplanen. Vi 
meiner hovudvekta av deltakarane burde hatt inngåande kunnskap om fagområdet 
utdanningsadministrasjon. Avdelingsadministrasjonane var heller ikkje representert i prosjektgruppe.  

Vi oppfattar at den føreslegne funksjonsplanen for utdanningsadministrasjonen i stor grad legg 
driftsoppgåver til fakulteta og utviklings- og strategiske studieadministrative oppgåver til sentralt 
nivå, men dette kjem ikkje tydleg fram då verken leiing og organisering eller nøyaktig tal på årsverk i 
utdanningsadministrasjonen på fakulteta er teke med i høyringa. (Det er angitt ca. 45 årsverk på 
fakulteta med merknad om at talet inneber uvisse. Vi saknar ei utgreiing på korleis prosjektgruppa 
har kome fram til dette talet). Vi får derfor ikkje sett det totale biletet av funksjonsplanen for 
utdanningsadministrasjonen ved HVL i denne høyringa, og dette avgrensar moglegheitene for 
fakulteta å kome med innspel.   

Oppsummert ynskjer vi å behalda høg kompetanse innan utdanningsadministrasjon som allereie finst 
ute på fakulteta, samt å ivareta mange av utviklings- og strategiske oppgåver på fakulteta. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Sekretariat for klagenemnd bør ikke ligge i avdeling for utdanning. Det kan fører til 
habilitetsproblemer når leder for utdanningsadministrasjonen også er leder for den som skal 
saksbehandler saker som omhandler samme administrasjon. 

Utdanningsadministrasjon er en omfattende og kompleks virksomhet, det blir derfor mange 
spørsmål knyttet til det videre arbeidet. Funksjonsplanen blir også sammenlignet med andre 
funksjonsplaner som er mer konkrete. Bl.a. vises det til at andre planer har fokus på behov for 
resursser. Dette er også aktuelt for utdanning - opptakskontoret peker på resurssbehov knyttet til 
økende andel mastergrader, PhD-opptak og eksamen og opptak internasjonale studenter. 

Avklaring knyttet til fakultetsadministrasjonene er viktige å få fram. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Enhet for etter- og videreutdanning bør i sin helhet legges til fakultetene. Dette området er i stor 
grad knyttet til ulike sektorer i samfunnet, og nært koblet til den faglige aktiviteten i fakultetene. Det 
er i stor grad nødvendig med tett kobling mellom administrasjon og fagmiljøer for å utvikle tilbud 
med klar relevans i markedet. 

NTL (Tone Skjerdal) 
På nokre område saknar me nærmare defininsjon av begrepa som er brukt om funksjonar. Det er 
særleg viktig sidan begrepa har vore brukt ulikt i dei tre nærregionane. Eit døme på eit slikt begrep er 
"studierettleiar". 



Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Funksjonsplanane generelt er lite tydlege når det gjeld ansvarsdeling mellom fellesadministrative 
tenester og fakultetsvise tenester. Utdanningsadm har eit eige kap om fakultetsadm og det er veldig 
bra. Usikkerheiten vi kjenner på er knytt til det gjennomgåande i dokumentet om evt 
studiestadsnivå, evt fakultetsadm osv. Planane tar også for lite omsyn til den store skilnaden i storleik 
mellom dei nye fakulteta. Vi ynskjer mange støttefunksjonar lokaliserte nært det utøvande nivået – 
dvs fagtilsette og fakultet/instituttleiing.  

Vi ynskjer også eit tydeleg brukarperspektiv på tenestene.  Vi treng  eit oversiktleg kart eller ein 
matrise  som synleggjer kvar dei seks brukargruppene studentar, fagtilsette, programansvarlege, 
fagseksjonsleiarar/assisterande institittleiarar, instituttleiararar og dekanar  vil kunne finne att dei 
administrative støttefunksjonane dei har behov for dersom dei skal makte å løyse dei 
arbeidsoppgåvene dei er sett til å løyse.  Med andre ord: kva for relevante administrative 
(støtte)tenester vil dei seks nemnde brukargruppene ha tilgang til: 

 på instituttnivå 

 på campusnivå 

 på fakultetetsnivå 

 på fellesadministrasjonsnivå 

Det hadde også vore bra med ei oppsummering der ein drøftar om, eventuelt i kva grad, dei 
utarbeidde funksjonsplanane kvar for seg og samla følgjer opp prinsipp nr 5 for administrativ 
organisering, nemleg «tett på regionar, tilsette i fakulteta og studentar». 

Avdeling for helse- og sosialfag (Mildrid Haugland) 
Fakultetsadministrasjonen må drive med mer enn studieplanarbeid. De må også utvikle og oppdatere 
styringsredskap for utdanningskvalitet. Og dette innebærer også utvikling og opplæring i nettbaserte 
emner og LMS. 

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. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Andre område under utdanningssadministrasjon 

Begrepet arrangement/arrangementsstøtte er ikkje definert nokon stad. Slik vi ser det, har eit 
arrangement både ei teknisk-/avviklingsside og ei innhaldsside. Vi har ikkje sterke meiningar om kvar 
den tekniske sida skal vera plassert, men det er viktig at eigarskapen til arrangementet ligg på rett 
plass. Eigaren definerer innhald og legg premissane for sjølve gjennomføringa. Døme på dette kan 
vera store og små konferansar, interne arrangement som internasjonal dag, karrieredag, kulturelle 
event og arrangement i samband med studiestart.  

Ut frå lang erfaring med ulike typar arrangement ser vi det som viktig å ha klart definerte rollar med 
omsyn til kven som fyller programinnhaldet og kven som tek det praktiske og tekniske ansvaret. For 
studiestart meiner vi til dømes at Utdanningsadministrasjonen må vera eigar. Arrangementsstøtta 
kan gjerne liggja til Areal og drift. 



Det er vidare viktig at HVL så langt som råd er har kompetanse på begge felt internt i eigen 
organisasjon. Dersom noko må bestillast eksternt, må det finnast bestillarkompetanse innan feltet 
internt. Dette vil styrka kvaliteten og sikra at ressursbruken er fornuftig. 

Utdanningsforbundet (Torunn Herfindal) 
Mulig studentutveksling burde kanskje ligge til dette området for mest mulig brukervennlig og 
effektiv tjeneste? 

Det vil være ulikt behov for utdanningsadministrasjon på campusene, dette må utredes i det videre. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Viktig kapittel 5.7. 

Studieveiledning må nærmest mulig studentene – dvs. på insituttnivå. 

Det er behov for en støttefunksjon som kan bistå instituttleder med analyse av studentdata – denne 
støttefunksjonen må ha inngående kunnskap om lokale studieprogram og være tett på relevant 
fagpersonale. 

Utdanningsadministrasjon på fakultetsnivå må avklares i samme sak. 

Samarbeid med fakultet og institutt er ekstremt viktig, og flere av de nevnte prosessene (som ikke er 
beskrevet i detalj) ser ut til å gå inn på ansvar som ligger hos dekan, instituttledere og 
emneansvarlige/fagansatte (f.eks. «oppnemning av eksterne sensorar» på s.10, «godkjenning av 
arbeidskrav i emne» og «grunngjeving på karakterfastsetting» på s.11, «årleg studieplanarbeid», 
«emneevaluering» og «løpande skikkavurdering» på s. 13). I tillegg er det på s.12 nevnt at det må 
være et tett samarbeid med «studieretteleiarane» i fakulteta, men dette bør utvides til å omfatte 
studiekonsulenter og annet relevant personell på fakultet/institutt. 

På s. 15 er det beskrevet at enheten for læringsmiljø og læringsstøtte skal drive IKT-pedagogisk 
rådgivning, noe som må avklares plasseringen for (f.eks. med IT, Senter for nye medier, osv.).  

Det er på s.15 satt opp support til Canvas og e-læring på alle campus – dette må avklares, ref. forrige 
kommentar. I tillegg må Wiseflow inkluderes (og da med faglige superbrukere, ikke bare 
administrative) 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Fakultetsadministrasjonen har et administrativt fagmiljø og har behov for å ha en administrativ leder. 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Overordna:  

Prorektorene må organiseres med avdelinger under seg med direktører med ansvar for 

forvaltningsenheter 

Enheter og stillingskoder for ledere må samsvare på tvers av de ulike funksjonsområder. Det må 

utvikles gjennomgående systematikk for vurdering av hva som legges til fagansvar og hva som 

tillegges personalansvar. 

Grenseoppgangen mellom fakulteter og felles er ulikt beskrevet. Oppgavene er beskrevet i 

varierende grad. 

Jmf. overordna: 43 årsverk på fakultet av hvor mange årsverk totalt? 

 


