
P2 Prosjekt Fagleg organisering i 
Organisasjonsutviklingsprogrammet  

Mandat og prosjektplan 
"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."  

- Fusjonsplattform 25.05.16. 

1. BAKGRUNN 

Den overordna målsettinga med OU-programmet er å utvikle HVL som ein felles 
institusjon. OU-programmet bygger på fusjonsavtalen, og arbeidet i programmet skal 
bidra til å oppfylle ambisjonane som er nedfelte i denne. I fusjonsavtalen heiter det: 
"Med utgangspunkt i det mangfaldige kompetansefellesskapet ved dei tre institusjonane 
skal Høgskulen på Vestlandet byggjast og utviklast til ein fagleg sterk og tydeleg 
kunnskapsinstitusjon. Høgskulen på Vestlandet skal ha eit nært samarbeid med 
samfunns-, arbeids- og næringsliv, og yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal 
kunnskapsutvikling". 
 
I styrevedtak 9.3.2017 heiter det at OU-programmet er ansvarleg for prosessane med å 
utvikle ein heilskapleg HVL, fram til slikt ansvar er plassert enten i faglege eller 
administrative einingar.  Prosjekt P2 Fagleg organisering inngår i prosjektporteføljen i 
OU-programmet og er del av same vedtak. 
 

2. RAMMER OG AVHENGIGHEITER  

Prosjekt Fagleg organisering bygger vidare på Delprosjekt Leiing og fagleg organisering 
frå Fusjonsprogrammet. I styrevedtaket frå 9.3.17 heiter det at P2 skal omfatte desse 
delprosjekta: 
 
P2.1  Endeleg fastlegging av nivå 2 (fakultet) 
P2.2  Etablering av fagleg nivå 3 (institutt)  

P2.2.1  Sentervurderingar  
P2.3  Samkøyring av utdanningar (prosess og pilotar)  
P2.4  Utgreiing og etablering av råd og utval  
 

Ein føreset at delprosjekta utnyttar rapport om fagleg organisering, høyringa knytt til 

prosjektet, styringsgruppa og styret sine vurderingar frå fusjonsprogrammet, og at 

framlegg til vedtak er forsvarleg handsama før framlegging for endeleg vedtak i organ 

med mynde. Prosjektet er ikkje avgrensa av dei delprosjekta som er del av 

styrevedtaket. Tal delprosjekt kan utvidast i samråd med leiar for OU-programmet eller 

rektor.  



3. MÅL, HOVUDINNHALD OG FORVENTA RESULTAT  

 
Hovudmålet med prosjektet er å legge til rette for gode involverande prosessar som har 
som resultat at styret eller anna organ med mynde på rett tid kan fatte informerte 
vedtak om fagleg organisering i HVL.  
 
Forventa resultat er å ha avklart: 

- Endeleg namn på fakulteta 
- Kva fagmiljø som tilhøyrer kva fakultet 
- Kva fagmiljø som konstituerer institutt 
- Senterstruktur 
- Prosess for og tempo i samkøyring av utdanningar i ulike fagmiljø, og eventuelt 

fasilitera slik samkøyring 
- Råd og utval 

 

4. ANGREPSVINKEL, METODE FOR GJENNOMFØRING OG OMFANG  

Arbeidet bygger på OU-prosjektet sine verdiar: 
- Deling  
- Openheit og innsyn  
- Undersøkjande og kunnskapsbasert   
- Lærande og utfordrande   
- Ressurseffektiv 

 
Prosjektet og delprosjekta skal involvere leiarar, tilsette og studentar i effektive 
prosessar. Prosjektleiar er ansvarleg for å bruke metodar som bygger på verdiane.   
 

Prosjektet skal utarbeide ein prosjekt- eller aktivitetsplan1 som grunnlag for 

avviksrapportering. Planen skal synleggjere korleis involvering og medverknad 

ivaretakast, og vise oversikt over ressursar i prosjektet. 

 

5. HOVUDAKTIVITETER OG MILEPELAR 

 

5.1. Hovudaktiviteter   

 
Hovudaktivitet Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 

P2.1 Fastlegging av 
nivå 2 (fakultet) 

          

P2.2 Etablering av 
fagleg nivå 3 (institutt) 

          

P2.2.1 
Sentervurderingar 

          

P2.3 Samkøyring av 
utdanningar 

          

P2.4 Etablering av råd 
og utval 

          

                                                           
1 Hva som kan beskrives i dette dokumentet versus behov for detaljeringsnivå for prosjektplaner /aktivitetsplaner må avklares 



5.2. Milepelar2 

 
P2 Fagleg organisering Ferdig dato Ansvar Godkjennes av 

1. Utkast til prosjektmandat  ferdig3 5.5 Prosjektleiar  
2. Programråd/tillitsvalte/studentar 

konsulterast 
6.4 OU-leiar  

3. Prosjektmandat godkjent 7.4  Rektor 
    
P2.1 Endeleg fastlegging av nivå 2 Ferdig dato Ansvar Godkjennes av 

1. Drøfting fagmiljø ferdig 20.4 Dekanar Rektor 
2. Drøfting namn ferdig                            20.8 Dekanar/OU  
3. Fastsette namn fakultet 28/9  Styret 

 
P2.2 Etablering av faglig nivå 3 (institutt) 

 
Ferdig dato Ansvar Godkjennes av 

 
1. Førebu møter i fagmiljøa i samarbeid 

med dekanar4 
20/5 Prosjektgruppe Prosjektleiar 

 
2. Drøfting i fagmiljøa av alternative 

modellar for nivå 3 er gjennomført 
10.6 Dekanar  

    
3. Høyring nivå 3 gjennomføring 10.8 OU-

programmet 
 

4. Bearbeiding av høyring  
 

20.8 Dekanar/ OU-
programmet 

 

5. Programråd/tillitsvalte/studentar 
konsulterast 

20.8 OU-leiar  

6. Tilråding nivå 3 til Rektor 20.9 Dekanar Rektor 
7. Vedtak i styret nivå 3 28.9 Rektor Styret 

 
P2.3 Samkøyring av utdanningar  

 
Ferdig  

  
Ansvar 

 
Godkjennes av 

1. Prinsipp for samkjøring drøfta 21.4  Rektor  
2. Prosessbeskriving og malar for 

emneplan/studieprogramplan 
10/6  P3 OU-leiar 

3. Avklare pilotar for studieåret 
2018/2019 

10/6   Rektor(?) 

4. Vedta prosessar for overordna 
områda det blir stilt krav til 
gjennom tilsynsforskrifta 

15.6                         Rektor 

5. Vurdere oppnemning 
studieplankomité(ar 

15.6   Styret 

6. Mellombels studieportefølje 
2018/19 

15.6                          Styret 

7. Vedtak Studieportefølje 
2018/19, inkl. SO 

30.11          Dekanar/OU Styret 

8. Studieprogram og emneplanar 
må vere godkjent  

Mars   Styret/Dekanar 

                                                           
2 Milepælene er kontrollstasjoner i prosjektet som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs. En milepæl beskriver hva vi skal ha 

oppnådd, ikke hvordan. Det skal være en beskrivelse av en tilstand prosjektet bør være i på et visst stadium av prosjektarbeidet. 
3Foreløpig dette dokumentet som følger DIFI sin mal for prosjektmandat.  
4 Etter behov: Halde innlegg, skaffe grunnlagsdokumentsjon som modeller/strukturer ved andre institusjoner, oversikt over relevant 
informasjon fra tidligere høringer, utrede alternative høringsformer. 



 
P2.1.1 Sentervurderingar Oppstart 

august 
 Prosjektleiar  

     
P2.4 Utgreiing/etablering av råd/ utval  
 

Oppstart 
august 

 Prosjektleiar  

 

6. Prosesskvalitet 

Eit hovudmål for prosjektet er å sikre involvering og medverknad i dei ulike prosessane 
som gjennomførast. Dette vil synleggjerast i vedlegg til prosjektplan gjennom 
fakultetsvise prosessplanar.  Der vil fagmiljø og tillitsvalde tilsette/studentar involverast 
av dekanar eller andre leiarar i etablerte fora for medverknad som f.eks. personalmøter, 
avdelingsmøter, studieprogrammøter, instituttmøter, avdelingsråd, FOUI-råd, 
studentråd, ID-møter og dialogmøter med tillitsvalde tilsette/studentar.  
 
Tillitsvalde tilsette og studentar vil delta i eit overordna programråd for OU prosjektet. 
Prosjektleiar vil etter behov ha dialog med utpeika kontaktpersonar for studentane og 
dei fagtilsette. For forslag til instituttstruktur vil det verta høyring som alle kan delta i.  
 

7. ORGANISERING5  

 
Rolle Namn Stillingsandel Ansvar 

Programleiar Wiggo Hustad -  
Prosjektleiar Gunn Haraldseid 80 % P2 
Prosjektstøtte Gro Nesheim 50 % P2.3 
Prosjektstøtte Anne Marthe K. Hanstveit 50 %  
Prosjektstøtte Kristen Stæger-Breisnes 50 %  
 
I delprosjekta vert eksisterande og nye leiarar, fagleg tilsette, relevante administrative 
støttefunksjonar og studentar involverte. Eksisterande dekanar leverer innspel i 
samsvar med plan fram til ny dekan er på plass. Eksisterande 
instituttleiarar/studieleiarar er ansvarlege leiarar for sine einingar. 
 

8. BUDSJETT6 
 

- 

                                                           
5 Vise prosjektets struktur på en oversiktlig måte, herunder roller, ansvar, periode og stillingsprosent. I denne opplistingen skal det fremgå 

om prosjektmedlemmene er ansvarlig for å ivareta bestemte hensyn inn i prosjektet (eksempelvis fagområde, del av administrasjon, 
tillitsvalgtapparat osv innen virksomheten). Andre relevante samarbeidspartnere og interessehavere (utenom prosjektteamet) som har 
interesse, skal vises hvordan blir ivaretatt. Eventuelle referansegrupper, KA’er, andre deler av virksomhet med interesse, skal fremgå 
hvordan ivaretas. 

 

6 Beskriv finansiering og forventet/planlagt ressursbruk. 
 



9. RISIKOVURDERING 

Kritiske 
suksessfaktorar 

Utfordring Mogelege 
konsekvensar 

Tilrådingar 

Tilstrekkeleg tid for 
å sikre  
medverknad og 
involvering 

Frist for ferdigstilt 
prosjektleveranse gir svært 
knappe marginar med lite 
rom for uforutsette 
hendingar. 
 
 
 
 
 

Kan få konsekvensar for 
tilstekkelig involvering. 
 
Høg arbeidsbelastning for 
leiarar og ansatte. 
 
 
 

Forankre prosess, ikkje resultata 
åleine. Alternative høyringsmåtar 
må vurderast. 
 
Regelmessige møtepunkt med 
tillitsvalgte. 
 
Kontinuerlig forventningsavklaring 
og rolleavklaring mellom OU og 
fakultetsleiing. 
 
Plan som inkluderar: Møteplan for 
heile prosessen, prosjekthandbok 
som skirar forventningsavklaring 
 
 

God handtering av 
interesse-
motsetnader 

Ulik fagleg tilhøyrigheit, 
interesser, ulike 
organisasjonskulturar kopla 
med høgt tidspress kan 
utfordre verdisettet i 
prosjektet og føre til 
konfliktar.  

Manglande omsyn til 
kulturelle forskjellar kan 
danne grunnlag for dårlege 
erfaringar med samarbeidet i 
den nye høgskulen. Både 
gode og dårlege erfaringar 
ein gjer seg i denne fasen vil 
vere med på å prege 
organisasjonen si forteljing 
om seg sjølv i lang tid 
framover. Dette har 
konsekvensar for framtidig 
samarbeid og trivnad ved 
HVL. 
 

Identifisere og anerkjenne at det er 
motstridande interesser og 
perspektiv i institusjonen.  
 
Ulike synspunkt må løftast fram, og 
ikkje dekkjast til. 
Dette er eit leiaransvar, med støtte 
frå OU-teamet.  
 
Forventningsavklaring og 
beslutningsstruktur må vere tydeleg 
for alle. 
 
Verdiane for prosjektarbeidet er 
rettesnor for prosjektarbeidet. Det 
vert utarbeidd prosjekthandbok 
med vegvisar til dette arbeidet. 

Arbeids-belastning  For høg belasting, samt fare 
for påfølgjande arbeidsmiljø-
utfordringar. 

Bruke heile leiargruppa, den samla 
kapasiteten og kompetansen. 
 
Vurdere mulighet for å tilføra og 
skjerma ressursar i prosessane. 
 
OU-programmet kan bidra med 
erfaringsdeling på tvers mellom 
fakulteta. Deling av gode løysingar. 
 
Kontinuerleg avklare korleis OU-
prosjektet kan støtte leiarane. 
   

Tilstrekkelege 
ressursar 

For god gjennomføring av 
prosjektarbeidet er det 
viktig at prosjektet blir 
tilført tilstrekkelege 
ressursar. Dette gjelde 
både tilstrekkelege 
menneskelege ressursar 
inn i ulike prosjekt- og 
arbeidsgrupper, rett 
kompetanse, nok 
økonomiske midlar og gode 
prosjektverktøy.  

Manglande ressursar kan føre 
til forseinkingar, auka 
belasting på involverte 
medarbeidarar og kvalitativt 
dårlegare leveransar, med 
påfølgjande dårlegare 
framtidig utbyte av 
prosjektleveransane. 

Gode prosjektplanar med skildring 
av behova i kvart delprosjekt. 
Prioritering av prosjektarbeidet frå 
leiarhald. Tilgjengeleg kompetanse 
for vurdering av verktøy.  
 
Forventningsavklaring dekanar og 
OU-team 

 



10. PROSJEKTSTYRING 

Prosjektleiar er ansvarleg for å rapportere til OU-programmet på avtala tidspunkt og i 

definerte saker. Minimums rapportering innebærer en rapportering på følgende: 

 Muntleg rapportering ukentleg 

 Skriftleg løypemelding i forkant av styremøter 

 

 

 

 

 


