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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 IT – del 
1: Funksjonsplan 
 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur  
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Bakgrunn og målsetting for P3 Prosjekt Administrativ organisering 
 

Hovudmålsettinga med P3 Prosjekt Administrativ organisering er å leggje til rette for gode og 

involverande prosessar, kor resultata av disse prosessane saman med vedtekne prinsipp for 

administrativ organisering dannar grunnlag for etablering av felles administrative løysingar 

for Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet omhandlar alt som er knytt til den administrative 

delen av leiaransvaret delegert frå rektor til underliggjande einingar; det vil seie 

administrative oppgåver som ligg i linja til prorektorar, direktørar, dekanar og vidare utover i 

organisasjonen.  

Delprosjekta i P3 Administrative tenester er: 

P3.1 Identifisering av administrative funksjonar  

P3.2 Felles praksis (Dokumentasjon av administrative kjerneprosessar) 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur (Kopling av funksjonar, prosessar og roller til   

        organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) 

P3.4 Delegasjonsreglement knytt til funksjonar og roller 

 

Overordna tidslinje for prosjektarbeidet i P3 ser slik ut: 

 

Hovudaktivitet Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 
P3.1 Identifisering 
av administrative 
funksjonar 

            

P3.2 Felles praksis             

P3.3 Administrativ 
organisasjons-
struktur 

            

P3.4 Delegasjons-
reglement 
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1. Mandat for P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur 
Delprosjektet skal levere planverk som skal danne grunnlag for etablering av ei felles 

administrativ verksemd for HVL. Planane skal skildre administrative funksjonar både i 

felleseiningar og i fakultetsadministrasjonane, og består av funksjons- og bemanningsplanar 

for dei administrative funksjonsområda. Ei slik samla etablering av fakultets- og 

fellesadministrasjon vil gi ein heilskapleg administrasjon, med god kontroll på grenseflater og 

kostnadar. 

Arbeidet i delprosjektet byggjer på prinsippa for administrativ organisering i 

Fusjonsplattforma, tidlegare prosjektarbeid i delprosjekt Administrativ organisering i 

Fusjonsprogrammet og påfølgjande styrevedtak i sak 17/17. I tillegg kjem førande avgjerder 

om administrativ organisering frå rektor, som utvida strategisk leiargruppe utarbeider 

avgjerdsgrunnlag for.1  

Den føreslegne organiseringa skal leggje til rette for ein effektiv og profesjonell 

administrasjon med høg kvalitet i tenester og forvalting. Organiseringa skal bidra til tydelege 

styringslinjer, avklåra roller og prosesseigarskap, og samsvar mellom ansvar og mynde. 

Løysingane skal bidra til effektivisering og avbyråkratisering av verksemda, i tråd med 

gjeldande krav frå styresmaktene. I prosjektet skal ein søkje å kome fram til ei optimal 

disponering av høgskulen sine administrative ressursar, og skildre satsingsområde med tanke 

på høgskulen sin universitetsambisjon. 

Delprosjektet sine leveransar er definert slik: 

Delprosjektet skal levere planverk (funksjons- og bemanningsplanar) for den samla 

administrative verksemda ved HVL, ifølgje felles mal.  

Funksjonsplanane skildrar organisering av administrative funksjonsområde ved høgskulen, 

med skildringar av mellom anna: 

 Målbilete for funksjonsområdet 

 Overordna prosesseigarskap, oppgåver og ansvar som ligg til funksjonsområdet 

 Kva slags undereiningar funksjonsområdet vert organisert i 

 Kva slags oppgåver som skal løysast i dei ulike undereiningane 

 Estimert ressursdisponering på einingsnivå 

 Utfordringsbilete og utviklingsbehov for funksjonsområdet  

  

Utarbeidinga av funksjonsplanane utgjer første fase i delprosjektet sitt arbeid. 

Funksjonsplanane skal leverast innan 28.11.17. 

Bemanningsplanane skildrar detaljert ressursdisponering og dei enkelte stillingane innanfor 

einingane i funksjonsområdet, med til dømes stillingskategori, stillingskode, stillingsprosent, 

kvalifikasjonskrav, ansvar og oppgåver, rapporteringslinje etc. Bemanningsplanane vil danne 

rammeverk for den vidare prosessen med innplassering av administrative medarbeidarar i ny 

organisasjonsstruktur. 

                                                           
1 Sjå mandat og prosesskildring for dette arbeidet he 

http://fusjonsinfo.no/wp-content/uploads/2015/12/fusjonsavtale-endeleg.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-protokoll.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-innkalling.pdf
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Utarbeidinga av bemanningsplanane utgjer andre fase i delprosjektet sitt arbeid, og tek til etter 

at funksjonsplanane er godkjende. 

 

2. Prosjektorganisering og -prosess 
Deltakarar i underprosjektgruppe IT er: 

 Ingvild M. Berthelsen (arbeidsleder, IT i Bergen) 

 Knut Erling Øien (IT-leiar, Sogn og Fjordane) 

 Svein Bjarne Brandtsgård (seniorrådgiver IT på Stord, fagforeningsrepresentant) 

 Aasmund Kvamme (høgskolelektor, fakultetsrepresentant) 

 Lene Pilskog (fasilitator) 

 Idar M. Flemmen (drifts- og it-sjef, Stord/Haugesund). 

Det vert vist til prosjektplanen for P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur for eit oversyn 

over den totale organiseringa av delprosjektet. 

 

Del 1 – Funksjonsplan for IT 

1. Målbilete for funksjonsområdet IT 
 IT skal planlegge, utvikle og drifte HVL sin digitale infrastruktur2 så effektivt og godt som 

mulig. 

 IT skal støtte opp under studentanes læring. 

 IT skal støtte opp under undervisning, forsking, formidling og administrasjon.  

 IT skal støtte opp under de omstillingar, mål og strategiar som er vedtatt. 

 IT skal være en konstruktiv, effektiv og verdifull samarbeidspartner for alle deler av 

høgskulen og våre samarbeidspartnarar. 

 IT skal være et fagmiljø for HVLs arbeid med digitalisering, informasjonssikkerhet og GDPR. 

 IT skal være nyskapande og tilpassingsdyktig. 

 IT skal være en spennande, utviklande og engasjerande arbeidsplass.  

 IT skal gi god service. 

 IT skal ha eit avklart servicenivå. 

 

  

                                                           
2 digital infrastruktur er t.d. fysisk kabling, hardware, software og integrasjonar  
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2. Utfordringsbilete 

Nasjonale føringar 
Det finnast ein rekke styringssignaler og initiativ som raskt eller meir gradvis får verknadar for HVL og 

IT: 

 Digitaliseringsstrategi for-universitets og høyskulesektoren 2017-2021 

 Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge 

 Nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren 

 Omorganiseringa av UNINETT og støtteapparatet 

 BOTT-samarbeidet og KDs føringar om sentralisering 

 Informasjonssikkerhet og GDPR 

 

Fusjon 
Fusjonsarbeidet har beslaglagt ein stor del av endringskapasiteten i den operative delen av IT-

organisasjonen over lengre tid. Det har gitt mindre kapasitet til å støtte undervisning, forsking og 

formidling.  

Det er på tide å skifte fokus frå slike eigentleg interne forhold over til de betydelige utfordringane 

HVL møter frå ytre påverkningar, samfunnsmessige og teknologiske forhold. 

 

Tap av strategisk forankring og innflytelse 
HVLs kompetanse innanfor informasjonssikkerhet, personvern, prosjektstyring, styring av system- og 

prosjektporteføljar, systemarkitektur og it-strategi må profesjonaliseras.  

IT har føresetnadar og kompetanse til å være konkurransedyktig og førande i det arbeidet. 

Samtidig har IT heile tida hatt ein knapp bemanning, eit operativt fokus og lite tradisjon og apparat 

for marknadsføring. Kombinasjonen kan føre til tap av innflytelse på  avgjerande interne og 

strategiske prosesser.  

 

Digitalisering 
a) Digitalisering som paradigmeskifte: Digitalisering har som eit teknologidrevet 

samfunnsfenomen gitt omveltingar i mange bransjar. Når det treffer UH-sektoren vil det i 

ytste konsekvens kunne påverke HVLs eksistens. HVL burde være meir opptatt av det enn av 

mengd fakultet. Dei beste og mest effektive platebutikkane er óg borte.  

 

b) Digitalisering som reiskap for effektivisering, fornying og forbetring, med OU attpå: 

ITs kjernekompetanse er nettopp å planlegge, skaffe og drifte teknologi, system og 

programvare for å fornye, effektivisere og forbetre HVL.  

IT ser en effektiv organisering og god kompetanseforvaltning innanfor det digitale området 

som avgjerande for ITs og HVLs gjennomføringsevne og sjanse til å lykkes. 

 

Generelle utfordringar 
 Korleis får IT rett og tilstrekkeleg innflytelse på viktige vegval for HVL? 
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 Ha tilgjengeleg tilstrekkeleg ressursar for å kunne være konkurransedyktige på digitalisering 

og IT-støtte – HVL har en (svært) liten it-teneste samanlikna med andre institusjonar i 

sektoren med same størrelse 

 Den operative IT-tenesta manglar et godt utviklet marknadsføringsapparat.  

 Endringstakten innan IT-området er høg. Korleis sikre nok opplæring av eksisterande 

medarbeidarar i IT-gruppa. 

 Rekruttere til- og behalde kompetente medarbeidarar i IT-gruppa. Det er stor etterspurnad 

etter dyktige IT folk. 

 Syte for at vi kontinuerlig forbetrar oss og dei tenestene vi tilbyr 

 Styre prosjekt på ein god og effektiv måte. Prosjekt kan fort ta lang tid å gjennomføre eller 

strande før dei er ferdige om ein ikkje har gode rutinar for prosjektgjennomføring. 

 I kor stor grad skal IT sitt servicenivå være likt på tvers av våre fem campus? 

 Korleis få til godt samarbeid på tvers av campus samtidig som vi beheld godt miljø og 

samarbeid internt på den einskilte campus (kan for stort fokus på samarbeid på tvers 

øydelegge noko av det lokale miljøet?) 

 God styring av interne ressursar – kor mykje ressursar er tilgjengeleg til ulike prosjekt, når er 

desse brukt opp? 

 Gjensidig uavklart forventningsnivå. Kva forventa andre av IT og kva forventar IT av andre? 

 

Gråsoner 
Det er en rekke områder der ansvar og oppgåver ikkje er eintydig fordelt. Det gjeld mellom anna:  

Funksjon; overordna prosesseigarskap, oppgåve eller 
ansvar   

Uklar grenseflate til 
funksjonsområde(r)/eining(ar)  

Drift av skrivarar  Drift  

E-læring   Senter for nye medier / Ulike 
fagmiljø (på fakulteta)  

Læringsplattform  Fagmiljø på fakultet  

Litteratur  Bibliotek  

Tilsetting og opplæring av lærlingar  Personal  

Tilgangskontroll dører  Drift  

Kortproduksjon  Drift  

Opptak/streaming  Senter for nye medier  

Av-utstyr i Mimes brønn (eit enkelt rom på Kronstad)  Drift  

Tilgangsstyring it-system (bestemme kven som har tilgang til 
kva)  

Personal, leiare, 
Studieadministrasjon etc  

IT-tryggleik  Personal, Leiinga, Alle?  

FOU prosjekter som krev ressursar frå IT   Fagmiljø  

Integrasjoner FS og SAP  Personal, Studieadministrasjon  

IT-system som er kjøpt inn av andre enn it, men som ofte/av 
og til involverer it (eks: TimeEdit)  

Ulike faglige og administrative miljø  

Ansvar for websider (webmaster, teknisk drift)  Kommunikasjon  

Brukarstøtte for studentar (orakelteneste Bergen)  Bibliotek  
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IT-strategi  Innkjøp, strategigruppe  

Informasjonstryggleik Arkiv, personal, drift (ansvar, 
organisatorisk plassering, fagmiljø, 
ressursar)  

IT-avtaler  Innkjøp, brukarmiljø  

IT-lisensar  Innkjøp, brukarmiljø 
(kostnadsfordeling, behovsprøving)  

AV  Innkjøp, Senter for nye media  

LMS (Canvas)  Prosjekt, studietenesta 

IT-brukerstøtte  Senter for nye media  

Prosjekt og utvikling  Ulike faglige og administrative miljø  

IT-kompetanse/intern opplæring  Personal, Senter for nye media, 
kommunikasjon  

Digitalisering  Ulike faglige og administrative miljø  

Nytenking  Ulike faglige og administrative miljø  

Effektivisering  Ulike faglige og administrative miljø  

Digital eksamen  Eksamenskontor/studadm  

Eksterne fagsystem (FS, P360 ++)  Brukarmiljø  

Opplæring/brukarstøtte i aktuell pedagogisk programvare 
for studentar og lærarar 

Personal, Senter for nye medier, 
ulike faglige og administrative miljø. 
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3. Organisering av IT 
Korleis skal den valte organiseringa bidra til å nå målsettingane og møte utfordringane? Skildring av 

føremålet med organiseringa. 

IT skal være til stades på alle fem campus med tilstrekkeleg kapasitet for drifts- og beredskapsformål. 

IT-tilsette på alle campus skal ha god og lik moglegheit til fagleg utvikling.  

Arbeidet organiserast i 11 funksjonsbaserte team, uavhengig av campus  (jamfør kapittel 5).  

Å være med i et team er uavhengig av campus, og tilsette kan være med i meir enn eitt team.  

Vi foreslår å gruppere team i tre seksjonar ut frå faglege hovudområde.  

For å støtte endring, prosjektgjennomføring og styringa av prosjektporteføljen, opprettar vi seksjon 

for prosjekt, endring og digitalisering. 

 
Team går i somme høve på tvers av seksjonane, men kan grovt sett fordelast slik:  
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Fordeling av årsverk: 

IT- og digitaliseringsleiar 

1 årsverk 

Seksjon for brukarnære 

tenester 

16 årsverk inkludert 

seksjonsleiar 

Seksjon for IT infrastruktur 

15 årsverk inkludert seksjonsleiar 

Seksjon for prosjekt, endring og 

digitalisering 

4 årsverk inkludert seksjonsleiar 

Denne eininga vil og trekke på 

ressursar frå dei andre 

seksjonane 

Sum: 36 årsverk 

  

Generelt har IT ved HVL lågare bemanning enn andre institusjonar det er naturleg å samanlikne med i 

sektoren. Ein bør vurdere å auke bemanninga på IT spesielt for å ha fleire ressursar tilgjengeleg for 

prosjekt, endring og digitalisering. 
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4. Leiing3 
  

IT- og digitaliseringsleiar:   
budsjett/økonomiansvaret  

personalansvar for seksjonsleiarar på IT  
overordna fagansvar/kompetanseforvaltning  
møte ved behov i leiargruppe eller andre fora 

  

Seksjon for brukarnære 
tenester  
  

Seksjon for IT infrastruktur  
  
  

Seksjon for prosjekt, endring   
og digitalisering 

Seksjonsleiar har 
personalansvaret for tilsette på 
seksjonen og fagansvar.  
   

Seksjonsleiar har 
personalansvaret for tilsette på 
seksjonen og fagansvar.  

Seksjonsleiar har 
personalansvaret for tilsette på 
seksjonen og fagansvar.  

  
Arbeidet vert gjort i team og prosjektgrupper på tvers, og med deltaking frå andre einingar i HVL.  
 
IT-koordinator på kvar campus (utan formelt personal, fag eller økonomiansvar)  

 Arbeidsfordeling  
 Morgonmøte  
 Kvalitetsarbeid  
 Kundedialog på campus  
 Oppmøte/ferie  
 Bestilling av IT-utstyr  

 

  

                                                           
3 For punkt 4 og 5 (med underpunkt) gjeld at prosjektgruppe Organisasjon – Personal vil utarbeide forslag til 
stabs- og leiarstøttefunksjonar på nivå 1, 2 og 3 i samråd med leiarane. Dette må arbeidast inn i 
funksjonsplanane for kvar enkelt funksjon. 
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5. Einingar og delfunksjonar 
Her skildrast dei ulike einingane/delfunksjonane under funksjonsområdet, inkl. skildring av kva slags 

ansvar, oppgåver og prosessar som ligg til eininga/delfunksjonen, kva slags oppgåver som skal 

løysast på studiestadsnivå, grenseflater mellom fellestenester og fakultetsadministrasjon og forslag 

til organisering for å ta hand om dette: 

 

5.1 Prosjekt og utvikling  
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga4 

 

Mål: 

o IT skal delta i prosjekter i organisasjonen som krev IT kompetanse 

o IT skal gjennomføre prosjekt og utvikling for å optimalisere og vidareutvikle dei 

tenesta IT tilbyr 

o IT skal gjennomføre prosjekt og utvikling for å tilby nye tenester som er etterspurt i 

organisasjonen 

o IT skal bidra til den digitale satsinga til HVL 

 

Utfordringar: 

o Sikre at det vært sett av tilstrekkeleg ressursar til dette arbeidet.  

Prosjekt og utvikling er eit viktig satsingsområde for at IT skal kunne dekke dei 

behova som finst i organisasjonen. Ekstra viktig er dette no med fokuset vi har på 

digitalisering. Dette er ein heilt avhengig av IT ressursar til. 

IT ressursar har lett for å bli eten opp av driftsoppgåver om ein ikkje er særskild 

merksam på å sette av ressursar til prosjekt, utvikling og strategisk arbeid. Det er 

naudsynt med ein betre balanse mellom drift/brannslukking og meir langsiktig 

endrings- og utviklingsarbeid. Om vi set av ein konkret kapasitet til prosjekt og 

utvikling, vil vi få betre styring på etterspørselen og den samla porteføljen av 

endringsprosjekt.  

o Finne ein god måte å balansere IT ressursane våre inn i denne delfunksjonen. Det vil 

truleg både være ønske frå den einskilde tilsette og behov for at dei fleste tilsette på 

IT deltek i arbeid med prosjekt og utvikling. 

o Få til godt samarbeid med dei frå andre organisatoriske einingar som treng å bidra i 

dei ulike prosjekta. 

o Få til eit godt samarbeid på tvers av organisatoriske einingar for å sikre at IT blir spurt 

og kjem inn i prosjekt som treng IT kompetanse på eit tidleg tidspunkt. 

o Sikre at me har gode malar og rutinar for gjennomføring av IT prosjekt. Vi har ingen 

mal og rutine for gjennomføring av IT prosjekter, noe som ofte fører til litt uklare 

roller og «kaotisk» gjennomføring av prosjekter, utan krav til sjekklister, testing, 

kvalitetssikring, dokumentasjon, o.l. Forhåpentligvis kan evt. framtidige 

teamleiarar/seksjonsleiarar få kurs i prosjektleiing. 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

 

                                                           
4 Jf. pkt 1 og 2, kor overordna mål- og utfordringsbilete for det samla funksjonsområdet vert skildra. Her vert 
dette skildra på einings-/delfunksjonsnivå 
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o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

o Deltaking avheng ikkje av campus. 

o Deltaking frå og i andre einingar ved behov. 

o Organisering lokalt eller på tvers av fleire campus avgjerdas for dei einskilde 

prosjekta  

5.2 1-linje brukerstøtte  
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

 

Mål: 

o 1-linja skal tilby brukarvenlege IT-Støtte tenester som fyller behova til tilsette, 

studentar og andre som kontaktar IT (til dømes gjestar) 

o Det skal være lett for dei som kontaktar IT og andre 1-linje tenestar ved HVL og vite 

kven dei skal kontakte og kor dei kan få hjelp til kva. 

 

Utfordringar: 

o Vi treng gode rutinar for å fange opp, handsame og prioritera forslag som kjem til IT 

1-linja frå brukarar 

o Vi treng gode rutinar for å handtere klagar frå brukarar  

o Vi treng ei god og samkøyrd 1-linje teneste. Dei som er i kontakt med 1-linja skal få 

lik teneste og service på alle campus. 

o Kva opningstider og service nivå skal 1-linja IT tilby?  

o Korleis sikre at dei som kontaktar IT 1-linja ikkje (ofte) treng å bli bedt om å kontakte 

nokon andre (til dømes – nei skal du ha hjelp med Canvas kan du ikkje snakke med 

oss, då må du snakke med den eller den) 

o Korleis sikre opplæring/brukarstøtte i aktuell pedagogisk programvare for studentar 

og lærarar. Suparbrukarar eller IT? 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o It-hjelp  

o Installere program  

o Støtte i undervisningsrom  

o Rettleiing 

o Ansikt utad  

o Kontaktpunkt for hjelp med alle type IT tekniske problem 

o Hjelpe studentar, tilsette, gjester og eksterne 

o Koble opp arbeidsplass 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

o Orakeltenesta i Bergen gir 1-linje støtte til studentar. Denne er organisert under 

Bibliotek i dag men bør flyttast til IT. 

o Godt samarbeid og samkjøring med andre einingars  1-linje og suparbrukarar må på 

plass slik at studentar, tilsette og andre ikkje treng å leite i ein jungel av ulike 

kontaktpunkt når dei treng hjelp. (Til dømes FS, LMS, Drift, Superbrukarar, Bibliotek, 

Student og Service –torg etc) 

o Deltaking frå alle campus  

o Svar på e-post, chat og telefon, kan sentraliserast 
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o Vi treng folk på alle campus som kan rykke ut om det er noko som treng at ein er 

fysisk tilstade. 

5.3 Informasjonstryggleik/CSIRT 
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

o Skal handtere både kritiske hendingar og langsiktige strategiske saker. 

Utfordringar: 

o Sikre ei god balanse mellom tryggleik og brukaroppleving 

o Fronte upopulære avgrensingar 

o Grenseflate mot endringsprosjektet informasjonstryggleik/GDPR 

o IT tryggleik er noe som heile organisasjonen må ta ansvar for, IT kan ikkje gjere dette 

arbeidet aleine. Vi må sikre godt samarbeid og god bredde i arbeid med 

informasjonstryggleik i HVL 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

 

o Implementere tryggleiksskrav 

o Serversikring 

o Klientsikring 

o Backup-policy  

o Sikre IT-anlegg frå truslar  

o Sikre data  

o Overvaking  

o Informera og eventuelt halde kurs 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o CSIRT trenger representasjon på alle campus, og må ha tilstrekkelege lokale ressursar 

til å kunne takle ein trusselsituasjon. 

5.4 Opplæring, rådgiving og dokumentasjon   
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

 Gje god og tilstrekkeleg informasjon om kva IT-tilbyr – tenestekatalog. 

 Tilby gode brukarrettleiingar for vanlege IT problem 

 Gje god og tilstrekkeleg informasjon om hendingar, nedetid (planlagd og ikkje) 

 Syte for tilstrekkeleg system dokumentasjon (korleis er eit system satt opp, korleis 

utfører ein dagleg vedlikehald og korleis heng dei ulike systema saman med 

kvarandre) 

 Gje god rådgjeving i IT tekniske spørsmål 

Utfordringar: 

o Tilgang til tilstrekkeleg gode/effektive kanalar for informasjon 

o Korleis informera på ein måte som når dei som treng informasjon 

o Grenselinjar mellom kva opplæring IT skal syte for å kva andre skal gje. Ofte kan ein 

suparbrukar for eit system eller program som dagleg sjølv brukar programmet gje 
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betre støtte enn IT på bruk av systemet/programmet. Når det er tekniske problem 

med eit system eller program er det IT som best kan løyse det.  

o Det er behov for betre opplæring av tilsette i IT system og program. Korleis løyser 

med det best? Fleire superbrukarar? Skal IT halde kurs for opplæring av tilsette og 

studentar? 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Utarbeide brukarrettleiingar  

o Opplæring av tilsette og studentar (?) 

o Gje rådgjeving i IT tekniske spørsmål 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o Informasjon leggas ut sentralt, kurs kan måtte utføres lokalt men da enten med 

tilreisande kurshaldar eller med videooverføring 

5.5 Avtaler, innkjøp og lisens   
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

o Sørge for effektive rutinar som sikrar gode prosessar rundt innkjøp, avtalar og 

lisenshandtering. Ha god oversikt og lett tilgjengeleg dokumentasjon over våre 

lisensar og avtalar. 

Utfordringar: 

o Anbod og innkjøpsprosessar kan være tidkrevjande og ligger gjerne litt på sia av dei 

tilsette på IT si kompetanse. Vi treng ofte hjelp av jus og innkjøpskompetanse. Korleis 

kan vi sikre godt samarbeid og arbeidsdeling? 

o Det er viktig at vi har god kontroll på våre lisensar og avtalar slik at vi er sikre på å 

følgje dei retningslinjer som finnes. Vi må sikre at vi ikkje bryt lisensavtaler og andre 

avtalar og har god og lett tilgjengeleg dokumentasjon i tilfelle revisjon. 

o Klare linjer for kven som avgjer om eit innkjøp skal gjennomførast 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Passe på at utstyret vi kjøper er godt nok  

o Fornye lisensar i tide 

o Fornye serviceavtaler og garantiar  

o Syte for informasjon om kva system vi har  

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o For avtalar og lisens trengs deg ikkje lokal representasjon  

o Kvar campus bør sjølv kunne bestille nokre typar utstyr (pc, headset, mus, tastatur 

osv) 

o Samarbeid med personar med spesial kompetanse på avtalar og innkjøp trengs i 

nokre tilfelle. Kanskje bør eigne personar med særskild kompetanse handtere større 

anbodsprosessar og innkjøp for IT. 

5.6 Utskrift 

Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  
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Utfordringar: 

o Det har vore ulike løysingar på kven som har ansvar for nokre oppgåver tilknytt utskrift 

på dei ulike nærregionane.  

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Drifte fysiske skrivarar (bytte tonar, fylle på papir, melde feil til leverandør) 

o Drifte system for utskrift (til dømes follow me print og betalingssystem) 

o Drifte print serverar 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o Drifte fysiske skrivarar er ein typisk lokal jobb, mest mogleg ansvar bør være lokalt på 

campus.  

o Drift har utført drift av dei fysiske skrivarane på nokre av nærregionane og det bør 

være drift som gjer dette.  

o Drift av sjølve utskriftssystema og serverar kan derimot sentraliserast og må ligge 

under IT 

5.7 Integrasjon (dataflyt, informasjonsflyt) 
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

o Sikre god informasjonsflyt mellom system og gode automatiserte løysingar for 

mellom anna brukarhandtering 

o Sikre at ein bare treng å legge informasjon inn ein plass og de andre systema som 

treng den same informasjonen får den automatisk. 

Utfordringar: 

o Mange ulike system med ulike løysingar for integrasjon gjer at løysingar ofte er 

komplekse og tidkrevjande å utvikle. 

o Ved utvikling av nye løysingar er det viktig at personar frå andre einingar som nyttar 

systema som skal integrerast er involverte og har eit godt samarbeid med IT 

o Automatisering av ei løysing gjer at unntak ikkje er like lette å handtere som i 

manuelle prosessar. Ein må sikre god opplæring av dei som legg inn data som inngår i 

automatiserte løysingar og unntak bør ein unngå så langt det er mogleg. For unntak 

ein ikkje kan komme unna treng ein gode rutinar 

o Når mange system heng saman og utvekslar informasjon vil ein endring i eit system 

føre til endringar i mange andre. Det er naudsynt å halde oversikt over kva ein 

endring i eit integrert system kan føre til i andre før ein gjer endringa.  

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Utvikle nye integrasjonsløysingar mellom hvl system 

o Drifte eksisterande integrasjonsløysingar 

o Sikre at systema ved HVL snakkar godt i lag og at informasjon flyt mellom ulike 

system frå få kjelder.  

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o Vi treng ikkje ha personar som arbeidar med dette på alle campus 
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o Samarbeid med dei som arbeidar med systema som inngår i og er kjelder for 

informasjon er naudsynt. Personal (SAP), Studieadministrasjon (FS), Drift, 

kommunikasjon, areal, bibliotek osv. 

5.8 Klientdrift 
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

o Tilby brukervennlige applikasjoner og ikt-tjenester som gir støtte for undervisning, 

forskning og administrative oppgaver 

o Tilby brukarvennlege klient-applikasjonar og it-verktøy som gir støtte for 

undervisning, forsking og administrative oppgåver 

Utfordringar: 

o Utvikle gode løysingar og rutinar slik at sikkerheten er god samstundes som tilsette 

og studentar føler at dei har gode og effektive verktøy. 

o Syte for at ein ikkje brukar mange ulike program som gjer det same, då dette er lite 

optimalt når ein skal drifte dei. 

o Syte for god tilgang til IT-verktøy for forskarar 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Programvarepakking  

o Drift og vedlikehald av system for utrulling og patching (SCCM) 

o Støtte tilrettelagt eksamen 

o Group Policy  

 Grundig testing 

 Implementering 

o Vedlikehald og oppretting av Image for Installasjon på Klientar  

 Driver  

 OS 

 Standard SW 

 Spesial SW 

 Windows Update  

o Drift og vedlikehald av student labbar og publikumsmaskinar 

o Drift og vedlikehald av tilsette sine datamaskinar 

o Merking 

o Installasjon 

o Utplassering  

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

o Systema som nyttes, SCCM, programvarepakking og Group Policies bør driftas av eit  

spesialisert team.  

o Bruk av system, drift av klientar og kartlegging av behov hos brukarar krev nærleik til 

brukarane og trengs på alle campus. 

5.9 AV 
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

Mål: 

o Tilrettelegge for god samhandling mellom studentar og tilsete på tvers av campus 
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o Ha utstyr og rom som sikrar god samhandling mellom studentar og tilsette og at 

undervisning og møter kan gå på tvers av campus. 

o Gje god og rask støtte når det oppstår problem. Gje rask respons og god hjelp med 

utstyr i undervisningsrom  

Utfordringar:  

o Mykje ulikt utstyr med ulik kvalitet på dei ulike campusane per i dag 

o Hjelp med utstyr i undervisning samanheng krev oftast (svært) kort responstid 

o Lage felles løysingar slik at brukarar ikkje treng å sette seg inn i for mange ulike 

system – viss ein har lært seg å bruke utstyret i eit rom bør ein kunne gjenbruke 

kunnskapen i dei andre romma uavhengig av campus. Det er og mykje lettare for IT å 

hjelpe når utstyret er likt i ulike rom 

 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

o Forelesingsopptak  

o Streaming  

o Rigging av rom 

o Videoproduksjon (SFN) 

o Opplæring i god bruk 

o Enkel montering 

o Brukerstøtte  

o Drift og vedlikehald av AV-utstyr 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

o Vi treng personar på alle campus for dei fleste oppgåvene 

o Einskilde funksjonar innanfor området treng ikkje ha fast personell på alle campus 

5.10 Nettverk 
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 
av ressursar/årsverk  

o Trådlaus og kabla nettverksinfrastruktur 

o Brannmur og sikkerheit 

o IP 

o Styring/planlegging 

o Logganalyse 

o Overvaking 

o Løysningar for brukarautentisering 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene? 

o For fysiske nettverksting; lokalt.  

o For programmering/oppdatering og planlegging: Uavhengig av campus. 

5.11 Serverdrift  
o Mål- og utfordringsbilete for delfunksjonen/eininga  

o Mål: 

o Tilby IT system med tilstrekkelig oppetid, tilgang, kapasitet og tryggleik. 

Utfordringar: 
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o Kva nivå for oppetid og redundans skal HVL ha? Høge nivå for oppetid gir dyrare og 

meir komplekse løysingar. IT treng å vite kva nivå HVL skal ligge på når vi skal sette 

opp IT system. 

o Sikre tilstrekkeleg overvaking av server ressursar. God overvaking gjer at problem 

kan løysast raskare, nokre gongar før det har fått større konsekvensar  

o Finne riktig balanse mellom skytenester og lokale tenester 

o Ansvar og oppgåver, inkl. prosessar som eigast av delfunksjonen/eininga og dimensjonering 

av ressursar/årsverk  

 

o Drift av fysiske servere  

o Overvaking (SCOM/PRTG….) 

o Drift av intern DNS/DMCP 

o Drift av filtjeneste – student – ansatte 

o Drift av skytenester (Office 365/Box etc)  

o Drift av virtualiseringsmiljø  

o Drift av lagringsystem 

o Syte for backup 

o Drift av Skype 

o Drift av Exchange  

o Drift av AD 

o Drift av utskrift system 

o Drift av web serverar 

o Drift av databasar 

o Drift av andre IT system 

 

o Organisering: korleis skal eininga/delfunksjonen organiserast for å løyse oppgåvene?  

 

o Dette er eit område der vi kan og bør sentralisere til eit mindre, spesialisert miljø. 

Servere kan driftas utan fysisk nærleik, men det bør være avgrensa kor mange som 

skal ha tilgang til viktige servere. Bare dei som er spesialistar bør få tilgang. 

 

 

 


