
                                                                                                
 

 

 

 

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

metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om 

vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og 

for einskildmenneske. 

 
Funksjons- og bemanningsplan for  
HVL-biblioteket – del 1: Funksjonsplan 
 

 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur  
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Innleiing 
Prosjektgruppa har i tråd med mandatet skildra ny organisering av biblioteket med målbilete, 

prosesseigarskap, oppgåver og ansvar. Planverket omfattar skildring av leiaroppgåver og skildring av 

undereiningar med oppgåver, ansvar, prosesseigarskap og ressursdisponering. Utfordringsbilete og 

utviklingsbehov er også teke med i det føreliggjande planverket. 

Føringar for arbeidet ligg i Fusjonsplattforma, der det m.a. står at HVL skal ha gjennomgåande leiing 

og eins leiing på alle nivå, og i beslutningsnotat frå rektor (27.10.17): Administrativ organisering ved 

HVL: Prinsipp for lederstruktur i administrative fellestjenester, oppsummert slik: 

Forslag til prinsipp for leiarstruktur i administrative fellestjenester 

1. Tett på tilsette: 
Personalleiing skal følgje fusjonsprinsipp om ikkje meir enn 20-30 tilsette pr. leiar. 

2. Effektiv leiing:  
Som regel skal ein spare ressursar, eller ikkje bruke meir ressursar til leiing enn samenslåtte eining 
gjorde før fusjon 

3. Klart skille mellom formell leiarstruktur (leiing med økonomi- og personalansvar ) og 
administrasjonsfaglege koordineringsfunksjonar. 

4. Opne prosessar:  

Det skal vere tydelege og opne prosesser ved tilsetjng av leiarar og ved fordeling av funksjonar.  

5. Tett på regionar, tilsette i fakulteta og studentar:  

Leiarstillingar i den formelle leiarstrukturen skal som hovudregel ikkje knytast opp mot campus i 

stillingsutlysningar. Samstundes skal ein ta omsyn til nærregionane og/eller campus sitt behov for 

leiing på ulike nivå.   

6. Administrasjonsfaglege koordineringsfunksjonar vert oppretta etter behov 

 

Deltakarar i prosjektgruppa for funksjonsplan for biblioteket har vore: 

 Astrid Sandnes, bibliotekleiar Sogndal/Førde, leiar  

 Trude Færevaag, bibliotekdirektør Bergen 

 Marianne Nesbjørg Tvedt, bibliotekleiar Stord/ Haugesund 

 Kjellrun Hiis Hauge, senterleiar Senter for utdanningsforskning 

 Bente E. R. Hatlevoll, spesialbibliotekar, tillitsvald 

 Turid Bogetvedt Hitland, hovedbibliotekar, sekretær  

Gro Anita Fonnes Flaten har delteke i eit av møta. 

 

Arbeidet i gruppa har vore på Skype-møte, individuelt arbeid før og mellom møta, og på eit to dagars 

møte i Sogndal 9.-10.11.17. Vi har studert organisasjonsmodellar ved ei rekkje UH-institusjonar i 

Noreg og i Norden. Bibliotekorganisering har også vore tema på møte i UHRB og UH-nett Vest. 

20.oktober vart det arrangert ein administrasjonsverkstad i Bergen der alle bibliotektilsette var 

invitert. Notatar og oppsummeringar frå gruppearbeid her har vi teke med i vidare arbeid. 

Oppsummeringar frå prosjekt P3.2 Felles praksis er kopla mot prosjekt P3.3 Administrativ 

organisering. I tillegg har vi sett på innspela i samband med høyringa om administrativ organisering i 

januar 2017. 
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Diskusjon 
Dei fleste UH-bibliotek har i dag utvikla funksjonsbaserte organisasjonsmodellar. Diskusjonane i 

prosjektgruppa var om dette var ein god modell for vårt bibliotek med spreidd geografisk plassering. 

Vi har sett på ein modell som blir praktisert ved Universitetet i Århus, der ein har stadleg 

bibliotekleiar som i tillegg er funksjonsleiar på tvers av fysiske bibliotek. Både føringar i 

Fusjonsplattforma om gjennomgåande leiing og fokus på utviklingsarbeid var hovudgrunnen til at 

prosjektgruppa valde ikkje å gå nærmare inn på denne modellen.  

 

Biblioteka i dag 
Dagens bibliotektilbod omfattar seks fysiske bibliotek med ulik organisasjonsstruktur. Totalt har 

biblioteket 43,5 årsverk til disposisjon, inkludert årsverk lønna av eksterne midlar og midlertidig 

tilsette.  

Biblioteket Bergen:  
9200 studentar, 886  fagleg tilsette, 22 (21 årsverk) tilsette i biblioteka, samt 2,4 mellombels årsverk, 
to fysiske bibliotek med ulik storleik. Biblioteket er organisert med ein bibliotekdirektør, stab til 
direktør, og tre faglege funksjonseiningar som vert leia av einingsleiarar med personal og 
budsjettansvar, samt fagleg ansvar på tvers av dei to fysiske biblioteka. 
 
Biblioteket Stord/ Haugesund: 

3300 studentar, 334 fagleg tilsette og 11 (10,6 årsverk) tilsette i biblioteket, to jamstore fysiske 

bibliotek. Bibliotekleiinga er tilstades på begge biblioteka, i tillegg har kvart bibliotek 

avdelingsbibliotekar utan personal og budsjettansvar. 

Biblioteket Sogndal/ Førde: 

4000 studentar, 360 fagleg tilsette og 11 (9,5 årsverk) tilsette i biblioteka, to fysiske bibliotek med 

ulik storleik. Bibliotekleiinga sit i det største biblioteket. I tillegg er det avdelingbibliotekar utan 

personal og budsjettansvar på det minste biblioteket. 

 

 

Målbilete for funksjonsområdet 
HVL-biblioteket skal: 

 levere relevante tenester til forsking, utdanning og formidling og gje tilgang til aktuelle 

kunnskapskjelder 

 arbeide aktivt for å fremje digital kompetanse og danning, samt etiske og akademiske 

holdningar  

 aktivt støtte opp om HVLs utvikling og ambisjonar  

 vere ein innovativ og tydeleg aktør og profilere seg både lokalt på campus, internt i HVL, 

nasjonalt og internasjonalt.   

 vere fysisk til stades på alle studiestader og vere organisert som ei fellesteneste 

 framstå einskapleg, samtidig som det skal vere mulig å ha eit lokalt særpreg 

 ha eit arbeidsmiljø prega av åpenheit, rausheit, inkludering og kunnskapsdeling. 
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Utfordringsbilete for funksjonsområdet 
HVL-biblioteket må: 

 utvikle seg frå å vere tradisjonelle studiebibliotek til å bli moderne studie- og 

forskingsbibliotek 

 utvikle bibliotektenester som kjem høgare krav til forskning, publisering, åpen tilgang, lagring 

og formidling av forskningsdata i møte. 

 tilpasse tenestene til nye læringsformer og læringsarenaer  

 skape gode og universelle læringsmiljø 

 kome krav om effektivisering ved hjelp av digitalisering og tekniske muligheiter i møte 

 tilby kvalitativt like tenester på alle campus med eit nasjonalt og internasjonalt høgt nivå 

 ha fokus på organisasjonsutvikling, -kultur og kunnskapsleiing  

 

 

Organisering 
Det nye HVL-biblioteket skal sortere under prorektor for forsking, saman med internasjonalisering og 

forskingsadministrasjon. I tillegg til forskningsstøtte har biblioteket ansvar for læringsmiljø og 

studiestøtte og bør ha tydelege kommunikasjonslinjer mot fakultet og utdanningsadministrasjon. 

Prosjektgruppa foreslår å organisere bibliotektenesta i HVL med bibliotekdirektør, stab til direktør og 

fire campusovergripande funksjonsbaserte seksjoner med seksjonsleiar: 

 Seksjon for publikumstenester 

 Seksjon for studiestøtte 

 Seksjon for forskingsstøtte 

 Seksjon for informasjonsressursar  

I tillegg foreslår vi ein administrasjonsfagleg koordineringsfunksjon på kvart av dei seks biblioteka 

med ansvar for at drift og samhandling på dei fysiske biblioteka skal fungere godt. 

I den føreslegne modellen vil dei tilsette ha personaltilknyting og rapporteringslinje i den seksjonen 
der dei vil bidra til størst utvikling og der deira kompetanse kan få størst nytte på tvers av dei fysiske 
biblioteka. Dei fleste vil likevel ha arbeidsoppgåver i tilknytning til meir enn ein seksjon. Det medfører 
eit stort ansvar for kvar tilsett å leie seg sjølv i det daglege og bidra inn mot andre funksjonsområde 
på det fysiske biblioteket der dei har den daglege arbeidsplassen sin.  
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Nytt organisasjonskart for HVL-biblioteket 
 

 

 

 

 

Biblioteket i Møllendalsveien er tenkt innlemma i biblioteket på Kronstad i 2020. 

Seksjon for studiestøtte og Seksjon for forskningsstøtte skal begge yte støttetenester til fakulteta tilpassa deira 

behov.  Vi vil derfor opprette team på tvers av seksjonane som saman skal utvikle relevante studie- og 

forskningsstøttetenester knytt til dei ulike fakulteta.  
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Om organisasjonsmodellen 
Med brukarane sine ulike behov som utgangspunkt og med fokus på kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling hjå dei bibliotektilsette foreslår vi å organisere funksjonsområdet i fire 

seksjonar. Vi ynskjer å leggja til rette for at alle brukarar, uansett campus, opplever at dei får 

kvalitativt like tenester med eit nasjonalt/ internasjonalt høgt nivå. 

Dei tilsette og deira kompetanse er den store verdien i ei kunnskapsbedrift, og ved å utvikle god 

kunnskapsleiing håpar vi å oppnå gevinst av fusjonen. Vi ynskjer å leggja til rette for ei tydleg 

funksjonsbasert og utviklingsorientert leiing. Kvar av dei fire leiarane skal ha eit avgrensa og tilnærma 

like stort ansvarsområde, også når det gjeld personalressursar, der både tenester og dei systema som 

trengst for å løysa oppgåvene er samla.  

Ved å ha fire seksjonsleiarar på nivå 3 med personalansvar og fagleg ansvar, vil leiarane vera tett på 

funksjonsområdet og dei bibliotektilsette. Dette vil føre til effektivisering, strategisk utvikling og 

leiing, som er sentrale føringar for organisering av administrativ verksemd. Dei fire leiarane saman 

med bibliotekdirektøren vil utgjere bibliotekleiinga og er i fellesskap ansvarlege for heile 

utviklingsbiletet. Bibliotekdirektøren som den øvste leiaren har overordna budsjettansvar og 

overordna fagleg ansvar, og har ansvar for å føre biblioteksaker mot institusjonsnivået. 

Bibliotekdirektøren vil ha personalansvar for dei fire seksjonsleiarane, samt stab til direktør. 

Biblioteket i institusjonen har eit breitt ansvarsområde med basis i informasjonsorganisering og 

kunnskapsforvaltning. Biblioteket har svært mange kontaktflater mot andre einingar i organisasjonen 

(sjå vedlegg). Desse kontaktflatene er avgjerande for gode og brukarnære tenester og bør i større 

eller mindre grad formaliserast. Det er eit mål at dei fire seksjonsleiarane deltek i kvar sine 

formaliserte område som t.d. FOU-utval, Studieutval, og Læringsmiljøutval. I tillegg vil det alltid vera 

mange understrukturar og uformelle kontaktflater som bibliotekar/ kontaktbibliotekar/ koordinator 

opprettar der det har eit føremål. 

Med den føreslegne overordna og formelle strukturen vil vi få ein modell som er oversikteleg og 

fleksibel, med leiarar som har fagleg ansvar på tvers av campusbiblioteka. I tillegg må ein koordinator 

på kvart campusbibliotek ivareta behovet for samhandling lokalt og organisere fellesoppgåver i dei 

fysiske biblioteka. 

Alle noverande bibliotekavdelingar har utvikla ei ordning med kontaktbibliotekarar som har hatt 

ansvar for å kjenne studieportefølgjen og forskingsfelta ved dei ulike avdelingane og vore eit 

bindeledd mellom biblioteket og avdelingane dei er kontaktbibliotekar for. Målet har vore 

brukartilpassa tenester. Vi ynskjer å vidareføre ordninga. Kontaktbibliotekarrolla har hatt litt ulikt 

innhald i de ulike regionane, det er derfor viktig å være tydelig på kva denne rollen inneber i det nye 

HVL-biblioteket; kontakt med fagmiljøet og god kjennskap til studieportefølgjen, ansvar for 

undervisning og rettleiing til fagmiljøet, samt samlingsansvar. 

Dei tilsette i biblioteket skal rapportere til ein av dei fire seksjonsleiarane, men dei fleste vil også 

utføre arbeid innafor andre funksjonsområde. Denne organiseringa legg opp til at kvar medarbeider 

skal kunne spesialisere seg og fordjupe seg i noko ein er god til. Alle seksjonar er avhengige av 

innsatsen i dei andre seksjonane for at arbeidet skal vera effektivt. Samarbeid og kommunikasjon på 

tvers av seksjonar er avgjerande for eit godt resultat og for opplevinga av eit godt felles 

bibliotektilbod. 
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Administrasjon og ledelse av biblioteket 
Målbilde for ledelsen 

HVL-biblioteket skal tilby likeverdige tjenester på tvers av campus og fakultet, og samtidig ivareta 

faglig ansvar og strategisk utvikling av biblioteket i tråd med høgskolens ambisjoner. Biblioteket skal 

framstå enhetlig, samtidig som det skal være mulig å ha et lokalt særpreg. Det skal ha et arbeidsmiljø 

preget av åpenhet, raushet, inkludering og kunnskapsdeling.  

Utfordringsbilde for ledelsen 

For at HVL-biblioteket skal framstå som enhetlig må det legges til rette for god informasjonsflyt, 

tydelige linjer, roller og ansvar. Biblioteket må jobbe mot en felles organisasjonskultur og -identitet, 

bl.a. ved å utarbeide felles strategi, planverk og felles praksis.   

 Ansvarsområder Kompetansebehov Årsverk 

Bibliotekdirektør 
(Nivå 2) 

 Strategisk utvikling og ledelse 

 Virksomhetsstyring 

 Personalansvar  

 Budsjett og regnskap 

 HMS 

 Samarbeid lokalt, nasjonalt og 
globalt 

 Strategisk og 
administrativ ledelse 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

1 

Stab  Administrativ støtte 

 Sekretæroppgaver; referat, 
årsplaner og -rapporter, 
høringsuttalelser m.m. 

 Prosjektstøtte – koordinator og 
støtte 

 HMS-oppfølging 

 Oversikt over arbeids- og 
ferieplaner 

 Datainnhenting; statistikk, 
brukerundersøkelser 

 Arkivering i public360 

 Innkjøp, rekvisita 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

1 

Totalt   2 

 

Stilling Rapporteringslinje Ansvar  Myndighet  

Bibliotekdirektør Prorektor for forskning Hovedansvar Full 

Seksjonsleder Bibliotekdirektør  Delegert Delegert 

Stab  Bibliotekdirektør   
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Seksjon for publikumstjenester 
Det fysiske biblioteket er det de fleste tenker på med bibliotektilbudet sitt, og biblioteket som sosialt 

møtested og læringsarena er viktigere enn noen gang. Publikumstjenesten skal ha kvalifisert 

personale som kan svare på spørsmål og veilede innenfor informasjonssøking og tilgrensende emner. 

Biblioteket bør også gi tilgang til IT- og teknisk kompetanse og støtte. Biblioteket skal representere et 

lavterskeltilbud og bidra til å redusere avstanden mellom studenter med ulik bakgrunn. 

Høgskulebiblioteket skal være en ressurs i regionene og eksterne brukere er velkomne i HVLs 

bibliotek og kan gjøre seg nytte av tjenester og samlinger.  

Målbilde for seksjonen 
HVL-biblioteket skal være et åpent og tilgjengelig, aktivt, innovativt og brukerorientert bibliotek og 

en attraktiv arena for selvstendig læring og læring i fellesskap. 

Utfordringsbilde for seksjonen 
For at seksjonen skal oppfylle sitt mål må det satses på nye digitale kommunikasjonskanaler mellom 

biblioteket og dets brukere, samt å utvikle biblioteket til å bli en attraktiv formidlingsarena for HVLs 

kunnskapsproduksjon. 

 Ansvarsområde Kompetansebehov Årsverk 

Seksjonsleder 

(Nivå 3) 
 Faglig ledelse av seksjonen 

 Personalansvar 

 Budsjett og regnskap 

 Strategi og utvikling 

 Faglig arbeid i seksjonen  

 Administrasjon og ledelse 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

1  

Plass-
koordinatorer 

 Ansvar for daglig ledelse av 
studiestedsbibliotekene i HVL 

 Ansvar for bibliotekvakter  

 Faglig arbeid i seksjonen 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

6 

Seksjon  Skranketjeneste 

 Fjernlån 

 Purringer og erstatningskrav 

 Postmottak 

 Transporttjeneste 

 Teknisk utstyr 

 Telefontjeneste  

 Chat 

 Ansvar for det fysiske 
læringsmiljøet i biblioteket  

 Arrangement, utstillinger, 
formidling  

 Bistå med undervisning og 
veiledning til studenter 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

4 

Totalt   11 
 

Seksjonen er prosesseier for følgende prosesser i P3.2 felles praksis: 
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 Erstatningskrav og betalingsrutiner 

 Arrangement 

 Utstilling 

 

Seksjon for informasjonsressurser 
Biblioteket skal tilby studenter og ansatte relevante elektroniske og fysiske kunnskapskilder for at de 

skal kunne lære, undervise og forske i HVL. Seksjon for informasjonsressurser skal se til at 

bibliotekets nettsted kontinuerlig videreutvikles, og sikre synlighet av bibliotekets tjenester, 

informasjonsressurser og verktøy. Seksjonen skal også bidra til å bygge opp spesialsamlinger, som 

f.eks å gjøre biblioteket til et ressurssenter for nynorsk barnelitteratur. Ansvar for videreutvikling av 

det digitale biblioteket ligger til denne seksjonen.  

Målbilde for seksjonen 

HVL-biblioteket skal være et moderne digitalt studie- og forskningsbibliotek, som samler, 

tilrettelegger og formidler faglige informasjonsressurser for forskning og utdanning. 

Utfordringsbilde for seksjonen 

For at seksjonen skal oppfylle sitt mål må det satses på markedsføring av bibliotekets tjenester og 

ressurser, samt digitalisering. 

 Ansvarsområde Kompetansebehov Årsverk 

Seksjonsleder 

(Nivå 3) 
 Faglig ledelse av seksjonen 

 Personalansvar 

 Budsjett og regnskap 

 Strategi og utvikling 

 Faglig arbeid i seksjonen  

 Administrasjon og ledelse 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig kompetanse 
på det digitale bibliotek 

 Grunnleggende IT-kompetanse 
og teknisk kunnskap 

1  

Seksjon  Samlingsutvikling, fysisk og 
elektroniske samlinger 

 Web  

 Markedsføring 

 Digitalisering 

 Biblioteksystemet Alma/Oria 

 Internopplæring 

 Intern teknisk støtte 

 Skranketjeneste 

 Bistå med undervisning og 
veiledning til studenter 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig kompetanse 
på det digitale bibliotek 

 IT-kompetanse og teknisk 
kunnskap 

10 

Totalt   11 
 

Seksjonen er prosesseier for følgende prosesser i P3.2 felles praksis: 

 Tilvekst av fysisk materiale og e-bøker (enkeltkjøp) 

 Kjøpe e-ressursar og enkeltabonnement 

 Fornye e-ressursar og enkeltabonnement 

 Tilgjengeleggjere e-ressursar 

 Publisering på nett og sosiale medium 
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Seksjon for studiestøtte 
Med studiestøtte i biblioteket mener vi undervisnings- og veiledningsarbeid rettet mot studenter i 

samarbeid med fagmiljøene. Undervisningen omfatter litteratursøk, kildebruk, referansehåndtering 

og akademisk skriving. Målet er å støtte utdanningene i HVL. Dette er noe av det som særpreger de 

gode studiebibliotekene, og som er bygd opp gjennom år. Tilbudet må samordnes på tvers av 

campus og digitale læringsformer må tas i bruk for at vi skal nå alle studenter. Det viktig at kvaliteten 

på studiestøttetilbudet i biblioteket blir videreutviklet. 

Målbilde for seksjonen 

HVL-biblioteket skal være et viktig verktøy for utdanning og læring. Biblioteket skal arbeide aktivt for 

å fremme digital kompetanse, samt etiske og akademiske holdninger når det gjelder gjenfinning, 

kildehåndtering og plagiering.  

Utfordringsbilde for seksjonen 

For at seksjonen skal oppfylle sitt mål må det satses på akademisk skriving, e-læring og nye digitale 

plattformer. 

 Ansvarsområde Kompetansebehov Årsverk 

Seksjonsleder 

(Nivå 3) 
 Faglig ledelse av seksjonen 

 Personalansvar 

 Budsjett og regnskap 

 Strategi og utvikling 

 Faglig arbeid i seksjonen  

 Administrasjon og 
ledelse 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

1  

Seksjon  Undervisning og veiledning til 
studenter i informasjonssøk, 
referansehåndtering akademisk 
skriving 

 E-læring 

 Samlingsansvar (ansvar for 
oppdaterte og relevante samlinger) 

 EndNote / RefWorks 

 Bolk 

 Leganto  

 Internopplæring 

 Skranketjeneste 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Pedagogisk kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

 Akademisk kompetanse 
på masternivå 

 Kompetanse innen KBP 

12 

Totalt   13 
 

Seksjonen er prosesseier for følgende prosesser i P3.2 felles praksis: 

 Undervisning i regi av biblioteket 

 Veiledning i regi av biblioteket 
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Seksjon for forskningsstøtte 
Forskningsstøtte definerer vi som bibliotektjenester tilrettelagt for forskere i deres arbeid med å 

utvikle og å publisere egen forsking. Bibliotekets tjenester vil lette arbeidet for forskeren og gi 

merverdi til forskingsprosjekt. Denne seksjonen har det største potensialet for tjenesteutvikling, 

både når det gjelder bibliometriske analyser, arkiv for forskningsdata, opphavsrettslige 

problemstillinger og deltaking direkte inn i forskingsprosessen.  

Salg av bibliotektjenester til eksterne forskningsinstitusjoner og andre bedrifter uten eget 

bibliotektilbud bør videreutvikles, i tråd med HVL sin rolle som regional utviklingsaktør. 

Målbilde for seksjonen 

HVL-biblioteket skal levere relevante og tidsbesparende tjenester til forsknings-, formidlings- og 

utviklingsarbeidet ved HVL. Biblioteket skal utvikle gode bibliotektjenester som støtter opp om HVLs 

universitetsambisjon. 

Utfordringsbilde for seksjonen 

For at seksjonen skal oppfylle sitt mål må det satses på forskningsstøttetjenester innen bibliometri, 

åpen publisering og lagring av forskningsdata. 

 Ansvarsområde Kompetansebehov Årsverk 

Seksjonsleder 

(Nivå 3) 
 Faglig ledelse av seksjonen 

 Personalansvar 

 Budsjett og regnskap 

 Strategi og utvikling 

 Faglig arbeid i seksjonen  

 Administrasjon og 
ledelse 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

1  

Seksjon  Undervisning og veiledning til 
forskere og ansatte i 
informasjonssøk, 
referansehåndtering akademisk 
skriving 

 Publiseringsstøtte 

 E-læring 

 Lagring av forskningsdata 

 Bibliometriske analyser og rapporter 

 Bidra i forskningsprosjekter, bl.a. 
systematiske oversikter 

 Administrasjon av OA-fond 

 Cristin 

 Brage/ HVL Open 

 Internopplæring 

 Skranketjeneste 

 Samlingsansvar (ansvar for 
oppdaterte og relevante samlinger) 

 Bistå med undervisning og veiledning 
til studenter 

 Bibliotek- og 
informasjonsfaglig 
kompetanse 

 Pedagogisk kompetanse 

 Grunnleggende IT-
kompetanse og teknisk 
kunnskap 

 Akademisk kompetanse 
på ph.d.-nivå 

 Kompetanse innen KBP 

7 

Totalt   8 
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Seksjonen er prosesseier for følgende prosesser i P3.2 felles praksis: 

 Analyse eller statistikk 

 Handsama søknadar til OA-fondet 

 Publisering av studentoppgåver 

 Eigenarkivering 

 Godkjenning av Cristin-postar 

 Forskningsdata 

 

 

Total ressursbruk i henhold til ny organisering av biblioteket 
HVL-biblioteket har pr i dag 41,1 faste årsverk. Dette inkluderer en 80% fast stilling finansiert av 

Helse Fonna i biblioteket i Haugesund. I tillegg har biblioteket i Bergen 2,4 midlertidige årsverk lønnet 

via strategiske midler eller over bibliotekets eget budsjett. Skal biblioteket opprettholde de 

tjenestene som utfører i disse stillingene i dag, er det nødvendig at de gjøres om til faste stillinger. 

Biblioteket i Bergen har siden 2013 budsjettert for en 100% midlertidig stilling over eget budsjett. I 

tillegg er det innvilget strategiske midler tilsvarende 80% stilling til prosjektet Nye digitale 

bibliotektjenester og 60% stilling i prosjektet Skrivesenter AL. For at vi skal kunne tilby 

skrivesentertjenester til hele HVL, er det søkt om økte lønnsmidler til dette prosjektet i 2018 

tilsvarende to hele stillinger.  

Biblioteket har pr i dag flere deltidsstillinger. Det er ønskelig at disse ved framtidig utlysning gjøres 

om til hele stillinger. Biblioteket i Førde er bemannet med 2,5 årsverk fordelt på 3 personer. For at 

biblioteket skal kunne tilby likeverdige tjenester av god kvalitet til både studenter og ansatte, bør 

biblioteket i Førde ha en minste bemanning på 3 årsverk.   

 

Seksjon Årsverk 

Administrasjon og ledelse av biblioteket 2 

Seksjon for publikumstjenester 11 + bibliotekvakter tilsvarende 4 årsverk 

Seksjon for informasjonsressurser og tilgang 11 

Seksjon for studiestøtte 13 

Seksjon for forskningsstøtte 8 

Totalt 45 
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Vedlegg 

Med brukeren i sentrum – kontaktflater mellom biblioteket og andre enheter ved HVL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenter 
Ansatte/forskere
Øvrige brukere

Seksjon for 
forskningsstøtte

Seksjon for 
studiestøtte

Seksjon for 
publikumstjenester

Seksjon for 
informasjonsressurser

Fakultetene 

IT 

Student- 

parlament 

Mediesenteret 

Forsknings- 

administrasjon 

Studie- 

administrasjon 

Kommunikasjons-

seksjonen 

Innkjøp 

Drift 
Areal-

forvaltning 
Internasjonalisering 


