
Invitasjon til høyring - Administrativ organisasjonsstruktur (delprosjekt 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur) 
 

OU-programmet inviterer med dette høyringsinstansane til å kome med innspel i tilknyting til 

prosjektarbeidet i delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur. 

Bakgrunn 
Denne høyringsinvitasjonen er knytt til arbeidet som er gjort i delprosjekt P3.3, kor det skal leverast 

planverk som skal danne grunnlag for etablering av ei felles administrativ verksemd for HVL. 

Denne administrative organiseringa vil danne grunnlag for vidare kvalitetsutvikling og 

effektivisering i administrasjonen. Planane skal skildre administrative funksjonar både i 

felleseiningar og i fakultetsadministrasjonane. 

Skildring av prosjektorganisering og overordna prosjektprosess kan finnast her. Prosessen i dei 

einskilde prosjektgruppene er skildra i dei ulike funksjonsplanane. 

Føringar for prosjektarbeidet 
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.  

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.  

Ein parallell prosess i utvida strategisk leiargruppe har gitt føringar for prosjektarbeidet i tilknyting til:  

 Plassering av overordna ansvar for ulike administrative funksjonsområde hjå prorektorar og 

direktørar 

 Prinsipp for leiing i administrative fellestenester 

 Organisatorisk plassering av administrative funksjonar og oppgåver i linje til fakultet eller til 

fellestjenester/virksomhetsnivå 

 

Leveransen 
Prosjektgruppene har levert funksjonsplanar som skildrar dei ulike administrative funksjonsområda. 

Planane skildrar: 

1. Målbilete for funksjonsområdet 

2. Utfordringsbilete  

3. Organisering 

4. Leiing 

5. Einingar og delfunksjonar (felles- og fakultetsadministrasjon) 

 

https://www.hvl.no/om/organisering/organisasjonsutviklingsprogrammet/administrativ-organisering/p33-administrativ-organisasjonsstruktur/
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/om/organisering/organisasjonsutviklingsprogrammet/administrativ-organisering/p33-administrativ-organisasjonsstruktur/


Uavklårte område 
Når prosjektgruppene no inviterer til innspel på forslaga til organisering, er det fortsatt ein del arbeid 

som står att.  

Namn på administrative einingar er skildra ulikt i planane, og ein vil i det vidare arbeidet bli samde 

om namngjeving. 

Stab- og leiarstøttefunksjonar, inkludert eventuelle leiarstillingar på fakulteta, er ikkje innarbeidd i 

det føreliggjande materialet, og vil bli arbeidd vidare med før ein kan sjå heile biletet av den 

administrative verksemda under eitt. 

Tal på årsverk utgjer estimat, og vil bli kvalitetssikra og arbeidd vidare med før prosjektgruppene tek 

til på arbeidet med bemanningsplanar. 

 

Høyringsinstansar: einingar og kontaktpersonar 
Høyringa vil bli gjennomført via questback, og kontaktpersonane for høyringsinstansane vil motta 

høyringsinvitasjon: 

Bergen 

1. Avdeling for lærerutdanning v/Asle Holthe  

2. Avdeling for ingeniør- og økonomifag v/Geir Anton Johansen  

3. Avdeling for helse- og sosialfag v/Mildrid Haugland  

 

Sogndal/ Førde 

4. Avdeling for helsefag v/ Dagrun Kyrkjebø  

5. Avdeling for ingeniør- og naturfag v/Stein Joar Hegland  

6. Avdeling for lærarutdanning og idrett v/Osvald Lykkebø  

7. Avdeling for samfunnsfag v/Anne-Grethe Naustdal  

 

Stord/ Haugesund 

8. Avdeling for helsefag v/Georg Førland  

9. Avdeling for lærerutdanning og kulturfag v/Sigurd Sandvold  

10. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag v/ Johanne Marie Trovåg 

  

Administrasjonen Bergen 
 

11. Avdelingsadministrasjonen ved Avdeling for lærerutdanning v/ Tone Reistad 

12. Avdelingsadministrasjonen ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag v/ Henning Norheim 

13. Avdelingsadministrasjonen ved Avdeling for helse- og sosialfag v/ Trude Engebretsen 

14. Seksjon for arealforvalting, drift og brukarservice v/ Endre Laastad 

15. Seksjon for forskning og ekstern samhandling v/ Eirin Fausa Pettersen 

16. Seksjon for kommunikasjon v/ Helge Olsen 

17. Seksjon for personal og organisasjonsutvikling v/ Ida Heggholmen 

18. Seksjon for utdanning v/ Kristin Ravnanger 

19. Seksjon for økonomi v/ Jan Ove Henriksen 

20. Biblioteket v/ Trude Færevaag 

21. Høgskoledirektørens stab v/ Ståle Berglund 

22. Rektors stab/styresekretariatet v/ Linda Marie Hvaal Mcguffie 



 

Administrasjonen Stord/Haugesund 
 

23. Personaltenester v/ Egil Almås 

24. Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt v/ Svein Ove Eikenes 

25. Utdanningssenteret v/ Espen Fosse 

26. Økonomi og verksemdsstyring v/ Kirsten Bakken 

27. Biblioteket v/Marianne Nesbjørg Tvedt 

28. Enheter for IT og drift v/Idar Flemmen 

29. Høgskoledirektørens stab v/ Bente K. Eikeland 

 

Administrasjonen Sogndal/Førde  

30. Seksjon for FOU v/ Erik Kyrkjebø 
31. Seksjon for personal v/ Wenche Fjørtoft 
32. Seksjon for økonomi v/ Karianne Brøndbo Bergheim 
33. Seksjon for utdanning v/ Terje Erik Bjelle 
34. Stab til prorektor nærregion Sogn og Fjordane v/ Rasmus Stokke 

De nye fakultetene  

35. FHS v/ Randi Skår,  
36. FLKI (inkl. GLUP) v/ Asle Holthe  
37. FIN v/ Geir Anton Johansen 
38. FØS v/ Anne Isabelle Robbestad 

Fagforeningene 

39. Akademikerne v/Pål-Albert Olsen  
40. Parat v/May Britt Sandstå 
41. NTL v/Tone Skjerdal 
42. Forskerforbundet v/Kristin Ran Choi Hinn 
43. Utdanningsforbundet v/Torunn Herfindal  
44. Sykepleierforbundet v/Reidun Stavland 

 

Studentene 

45. Studenttinget v/Jonas Oliver Hui Dahl 

Andre: 

46. Nasjonalt senter for mat og helse v/ Ingrid Leversen 

 

 

 


