
                                                                                                
 

 

 

 

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 Arealforvaltning, drift og 
utvikling/prosjekt  – del 1: Funksjonsplan 
 

Versjon 2 – justert etter styrevedtak 08.03.18. 

 

Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur 
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1. Bakgrunn og målsetting 
 

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 

            

 

 

2. Mandat 
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 

http://fusjonsinfo.no/wp-content/uploads/2015/12/fusjonsavtale-endeleg.pdf
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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 22.11.17. 

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. 

Utarbeidinga av bemanningsplanane utgjer andre fase i delprosjektet sitt arbeid. Bemanningsplanane 

skal leverast innan 02.02.17. 

 

3. Prosjektorganisering og -prosess 
Prosjektorganisering 
Arealforvaltning, drift og prosjekt, er ein av undergruppene som ligg under prosjektgruppe 

Organisasjon, som er leia av organisasjonsdirektør Tage Båtsvik. 

Undergruppa for Arealforvaltning, drift og prosjekt er samansett av 

Prosjektgruppeleiar:  

- Endre Laastad – direktør for arealforvaltning, drift og brukarservice, Bergen 

                                                           
1 Sjå mandat og prosesskildring for dette arbeidet her. 

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
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/mandat-og-prosess-plassering-av-funksjoner.pdf
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Prosjektgruppe: 

- John Ove Berge – seniorkonsulent Bygg/drift/innkjøp, Sogndal 

- Hans Erik Lundberg – senior prosjektleiar Drifts – og IT tenestar, Haugesund 

- Tone Reistad – kontorsjef Avdeling for lærarutdanning, Bergen 

- Pål-Albert Olsen – tillitsvald,  Førstelektor, institutt for elektrofag, Bergen 

- Benedicte Hjelle Størksen – sekretær fra Deloitte, Bergen 

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

totale organiseringa av delprosjektet. 

Prosjektprosess 
Prosjektet har hatt ein inkluderande prosess, der tilsette innafor dei ulike områda for 

Arealforvaltning, drift og prosjekt i Bergen, Sogndal/Førde og Haugesund/Stord har fått moglegheita 

til å delta og komme med innspel. 

Som ein del av prosjektprosessen har det også vore naudsynt å gjere avklaringar med andre 

prosjektgruppe undervegs. Det har blant anna vert gjort ein samstemming med prosjektgruppa for 

Utdanning at aktivitetar knytt til timeplanlegging skal ligg under arealforvaltning, og dermed 

inkluderast i denne funksjonsplanen. Ein har òg blitt einige om at aktivitetar knytt til servicetorget og 

såleis funksjonar over disk, skal ligg under Utdanning. Dette inkluderer administrering av 

parkeringsplassar og utlån av el-syklar og el-bilar. Desse aktivitetane er difor ikkje inkludert i denne 

funksjonsplanen. Desse avklaringane er generelle, og gjelder for alle studiestadene. 

Fleire detaljar om prosessen og møteverksemd er beskrive i Tabell 1 under. 

 



                                                                                                
 

Tabell 1 - Prosess- og møteplan for Areal, drift og prosjekt 

Trinn Underliggende 
delfunksjon/enhet/adm. 
fagområde 

Gjennomgåast 
møtedato 

Representantar for 
delfunksjonen som deltar i 
møtet 

Spørsmål for bestilling 
og konsultasjon 

Mottakarar av 
bestilling og 
konsultasjon 

Frist for 
utsending 
av 
bestilling 

Frist for 
retur av 
innspel 

1.  Administrasjonsverkstad 
P3.3 Administrativ 
organisering 

30.10.2017 Prosjektgruppa og 
representantar: Rune 
Jacobsen, Karl Henrik 
Svensson, Gunnhild Beate 
Nordheim, Steeven Høyland, 
Nina Mønstre 

Målbilete og 
utfordringsbilete for 
funksjonsområdet, 
organisering, og einingar 
og delfunksjonar 

  31.10.2017 

2.  Gruppe/arbeidsmøte: 
Arealforvaltning, drift og 
prosjekt 

08.11.2017 Prosjektgruppa Innspel til punkta som er 
satt opp i 
administrasjonsverkstad: 
målbilete, 
utfordringsbilete, 
organisering, einingar og 
delfunksjonar, oppgåver 

Rune Jacobsen, 
Karl Henrik 
Svensson, 
Gunnhild Beate 
Nordheim, 
Steeven Høyland, 
andre brukarar 
med innspel og 
tilsette i 
seksjonane 

06.11.2017 07.11.2017 

3.  Gruppe/arbeidsmøte: 
Arealforvaltning, drift og 
prosjekt 

14.11.2017 Prosjektgruppa Innspel til 1. utkast av 
funksjonsplan, inkl. 
forslag om organisering  

Prosjektgruppa 13.11.2017 16.11.2017 

4.  Gruppe/arbeidsmøte: 
Arealforvaltning, drift og 
prosjekt 

20.11.2017 Prosjektgruppa Innspel til 2. utkast av 
funksjonsplan 

Prosjektgruppa og 
Tage Båtsvik 

17.11.2017 21.11.2017 

5.  Funksjonsplan ferdig 22.11.2017      

6.  Høyring av funksjonsplan   Innspel til funksjonsplan Høyringsgruppe 23.11.2017 07.12.2017 

7.  Godkjenning av 
funksjonsplan 

  Godkjenning av 
funksjonsplan 

Rektor 13.12.2017 Tentativt 
22.12.2017 

8.  Forhandlingar  26.02.18 Arbeidstakarorganisasjonar     
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9.  Styremøte 07-08.03.18      

10.  Endelig versjon av 
fusjonsplan  

10.03.18 Revidert av prosjektleder, 
saman med direktør 

  06.03.18 15.03.18 



                                                                                                
 

 

Del 1 – Funksjonsplan 

1. Målbilete for funksjonsområdet 
Delprosjektet Arealforvaltning, drift og prosjekt har hatt mandat til å utarbeide eit forslag til 

framtidig organisering som skal bidra til å nå dei følgjande målsettingane: 

 Å tilby relevante og tydelege tenester, med klare rammar for servicenivå, som er avklara på 

høgaste hald og som er skriftleg formalisert 

 Å levere profesjonaliserte og samanhengande tenester til brukarar (tilsette, studentar og 

eksterne), med effektive og digitale verktøy for god kommunikasjon og service 

 Å ha eit godt omdømme blant våre brukarar  

 Å ha eit godt arbeidsmiljø for våre tilsette med tydelege roller og ansvarsområde, og med 

moglegheiter for kompetansebygging og – utvikling innanfor tenesteområda 

 Å sørge for fleksibilitet i  og heilskapsforståing for tenesteleveransane 

 

2. Utfordringsbilete 
På noverande tidspunkt ser prosjektgruppa også nokon utfordringar som bør fokuserast på og 

løysast for å nå målsettingane: 

 Det er ikkje tydeleg kommunisert og forankra på høgaste hald kva funksjonsområdet skal 

levera av tenester, og kva desse tenestene skal innehalde (kva skal bygget brukast til, 

kven er til for kva?). Dette fører i mange tilfelle til manglande forventingsavklaring 

mellom brukar og tenesteytar (t.d. servicenivå). 

 Det er aukande behov for digitale verktøy - både for å gjere det enklare for brukarar å 

melde inn behov/oppgåver, og slik at desse kan handsamast effektivt og systematisk i 

andre enden. Knytt til dette er det særleg tre utfordringar: 

o Brukarar opplever for lang responstid 

o Lite brukarvennlege digitale system fører til suboptimale løysningar og dårleg 

integrasjon med andre tenester og system (både innanfor eige område, og 

særleg mot IT og personal).  

o Mangel på ressursar til utvikling av eksisterande og nye digitale system og 

løysningar gjer det vanskeleg å møte behova knytt til auka digitalisering 

 Uklar rolle- og ansvarsdeling og lange vegar til avgjersle (byråkrati) fører til 

o manglande avklaringar innan til dømes økonomi 

o manglande fleksibilitet på nokre område til å kunne omdisponere ressursar etter 

behov, og for å møte nye/endra oppgåver 

 Det er i dag manglande kunnskap om gjeldande lovverk (juridisk kompetanse) og 

økonomi i funksjonsområdet – dette treng vi for å kunne følge opp førespurnadar og 

sikre effektiv og optimal drift av HVLs areal 
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3. Organisering 
Saken ble tidligare fremma av prosjektgruppa med nærregionar som vart direkte underlagt 

direktør for økonomi og arealforvaltning.  Modellen ble endra av direktøren og ny modell ble lagt 

fram for arbeidstakarorganisasjonane og endra igjen før den ble sendt til styrebehandling.   

For å nå målsettingane og møte utfordringane har man nå valt å løfte det geografiske 

koordineringsansvaret opp til einingsleiarar på nivå tre. Det understrekes at dette gjelder for 

områdane drift og arealforvaltning. Når det gjelder utvikling og prosjekt, er dette området tenkt 

skal være funksjonsorientert for å sikre en felles, gjennomgåande utvikling for hele HVL. Eininga 

skal organiserast som ein eiga eining i same linje under avdelingsleiar.  

Med en slik justering har man sikra einskapleg leiing av hele området gjennom avdelingsleiar, 

felles utvikling på systemnivå gjennom einingsleiar, og geografisk leiing av det som er 

kampusorientert innanfor drift og areal.   

 

Denne forma for organisering vil støtte oss i å nå målsettinga om færre leiarar og bidrar til 

 Kort og tydeleg veg til avgjersler 

 nærleik til tilsette/personell  

 betre utvikling av felles system/ prosjekt 

 betre samanheng mellom tenestene i kvar nærregion gjennom 

o større heilskapsforståing i einingane - ein unngår silotenking og «grupperingar» 

o tydelige budsjett og rammer på kvar eining. 

 meir enklare kommunikasjon 

 lokalt engasjement for oppgåvene som skal løysast 

 brukar i fokus, gjere brukaropplevinga enklare og betre 

 mindre behov for reising, nærare møtepunkt 
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For å sikre god samhandling og kommunikasjon med fakulteta, kan einingsleiar bli utpeikt som 

fakultetskontakt. Spesielt på areal blir denne rolla viktig.  

4.   Leiing 
Det er i denne funksjonsplanen tatt utgangspunkt i prinsippa for administrativ leiarstruktur, som dei 

føreligg frå rektor. For å sikre effektiv leiing med kort veg til avgjersle er avdelinga leda av en 

avdelingsleiar på nivå 2, underlagt direktør for økonomi og arealforvaltning. 

Tildelte arbeidsoppgåver til avdelingsleiar: 

 Oppfølging og kvalitetssikring av tenester og leveransar 

 Oppfølging av eksterne avtaler 

 Innkjøp, kundemøter, oppfølging av underleverandører 

 Strategiplanar og gjennomføring 

 Oppfølging av prosjekt og utviklingsplaner 

 Koordineringsansvar på tvers av regionar 

 HMS og vernerundar. 

 De fire einingane rapporterer til avdelingsleiar. 

 Personalansvar for einingsleiarane. 

 Budsjettering og budsjettansvar. 

 

 

Mynde: 

Mynde i stillinga er delegert frå direktøren for økonomi og arealforvaltning og avdelingsleiar 

rapporterer til direktøren for økonomi og arealforvaltning. 

Avdelingsleder

Utvikling/prosjekt

Enhet areal og drift

Nærregion Bergen

Enhet areal og drift

Nærregion Sogn og 
fjordane

Enhet areal og drift

Nærregion Stord og 
Haugesund
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Stillinga inngår i direktør for økonomi og arealforvaltning si leiargruppe 

Mynde til å disponere eige budsjett 

4.1 Leiaransvar for dei fire einingane. 
Einingsleiar rapporterer direkte til avdelingsleiar, og har ansvar for: 

- personalansvar for tilsette i sin eining 

- den totale leveransen av tenester til brukarane i regionen/ eining. 

- økonomi og budsjett for regionen/ eininga. 

- strategiplanar og gjennomføring 

- gjennomføring av innkjøp, kundemøter, og oppfølging av underleverandørar 

- forvaltning av høgskulen sine avtalar og kontraktar knytt til service, bygningsdrift og 

leigeforhold 

- prosjektutvikling, prosjektleiing og koordineringsansvar i HVL. ( gjeld berre eining utvikling) 

- utvikling av felles system/programvarer mm ( gjeld berre eining for utvikling) 

- å sørge for deltaking på HMS og vernerundar. 

- ansvarleg for implementere og bruk av nødvendige FDVU verktøy. 

- ansvarleg for rapportering til avdelingsleiar/ direktør. 

- Fagansvarleg for operative driftssystem 

Der det er naudsynt på grunn av til dømes storleik eller tryggleikstiltak, kan einingsleiar delegere 

noko av ansvaret til ein administrativ støtteperson innan eininga. Dette er naudsynt for eksempel i 

Bergen, der aktivitetsnivået innan areal og drift er særleg høgt. 

 

5.  Einingar og delfunksjonar 
 

5.1 Eining for areal 
Gruppa for areal skal ivareta brukarane av HVLs areal, og koordinere alle aktiviterar i desse areala, 

inkludert aktivitetar for undervisning, eksamen og annan fagleg verksemd, kontorareal, møte- og 

grupperom, utleige av areal og leige av eksterne lokale. 

Gruppa ser spesielt utfordringar knytt til utvikling og vedlikehald av gode, effektive og 

brukarvennlege system, samtidig som at dei skal handtere dag-til-dag aktivitetar. 

Ansvar og oppgåver i eining for areal 

Det er tenkt at følgjande oppgåver og ansvar skal ligge under Areal: 

 Koordinere aktivitetar og bruk av HVLs undervisningsareal, kontor/arbeidsplassar og 

fellesareal   

 Fordele undervisningsareal, kontor/arbeidsplassar og fellesareal gjennom time- og rom 

planlegging 

 Ivareta gode kommunikasjons- og reservasjonssystem for brukarar av fellesareal (t.d. 

undervisningsrom, grupperom, spesialrom, møterom, m.m.) 

 Utvikle gode rutinar som ivaretar utdanningane på best mulig måte, i høgskulens 

tilgjengelege areal 

 Utvikle og bidra til gode integrasjonar til andre aktuelle IKT-system (t.d. FS, it’s learning, 

infotavler, SAP og system for IT/personal etc.) 

 Systemansvar for programvare knytt til delfunksjonsområdet (t.d. TimeEdit) 

 Oppgåver knytt til innleige/utlån av areal 
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 Implementere og oppfølging av husregler/ordensregler. 

 Gjennomføre analyse og statistikk på arealbruk 

 Utleie av parkering ( faste plasser) 
 

Oppgåver og ressursar knytt til timeplanlegging, som tidligare låg under Studie i Sogndal/Førde og 

Stord/Haugesund, er flytta til Arealforvaltning, drift og prosjekt. 

Dei fleste av oppgåvene under Arealforvaltning ligg på studiestadsnivå, spesielt koordinering av 

aktivitetar og fordeling og bruk av areal. Dette er fordi dei krev kjennskap til areala og behova til 

brukarane. Ved å sikre kompetanse- og erfaringsdeling, standardisering av løysningar og system for 

arealforvaltning på tvers av regionane, kan ein også utnytte ressursar på tvers der det er ledig 

kapasitet. Dette vil med tida gjere det mogleg å sentralisere dei fleste av desse oppgåvene til å vere 

uavhengig av studiestad. 

Ressursar og årsverk i eining for areal 
 

Tabell 2 Ressursar og årsverk i eining for areal 

Område Haugesund/Stord Bergen Sogndal/Førde Total 

Arealforvaltning 
total 1,2 6(7) 1,9 9,1 

Timeplanlegging 1,2  1,9 3,1 2 

Bergen ( 7) – jobbar  med mailportalen. 

 

 

5.2 Eining for drift 
Gruppa for Drift er ein operativ funksjon og skal ivareta HVLs vedlikehaldsplikter og bygningsdrift, 

samt drift og vedlikehald av bygningsmasse og innreiing. 

Utfordringsbiletet til gruppa ligg i hovudsak rundt drift av private og statlege leigde lokale der 

ansvaret og drifta kan vere ulik. 

Ansvar og oppgåver i Eining for drift 

Det er tenkt at følgjande oppgåver skal ligge under Eining for drift: 

 Operativ bygningsdrift for alle areal 
 Reinhald og reinhaldsoppfølging 

 Varemottak og kontroll i mottak 

 Mottak av oppdrag/bestillingar, feil og avvik i elektroniske innmeldingsverktøy 

 Tilgangskontroll, kortproduksjon, korrigering og erstatning av tilgangskort 

 Tilsyn og vakthald 

 Brannvern/tryggleiksystem og internkontrollrundar 

 Dokumentering av drifta i eit FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehald) 

 Ajourhald av felles rekvisitalager, inkl. kopipapir 

 Kopi og toner skifte  

 Transport mellom lokasjoner. 

                                                           
2 Oppgåver knytt til timeplanlegging ligg per i dag ikkje under ADP i Sogndal/Førde og Haugesund/Stord. Det er foreslått å 
flytte totalt 3,1 ressursar over frå Utdanning, i forbindelse med flytting av timeplanlegging til Eining for areal. Desse 
ressursane er difor lagt til funksjonsplanen. For Bergen er en stilling lagt til som arbeidar med PlanEdit (strategisk). 
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 Bakvaktsordning 

 Flagging 

 Prosjektdeltakelse 

 HMS / vernerunder 

 Oppfølging og rapportering av miljø og klimapåvirkning 

 Tilrettelegging for eksamen 

 Administrering av møblar og inventar i areal. 

 Flyttehjelp ved kontorbytte for tilsette – KS av kontorkvalitet før innflytting. 

 Arrangementsstøtte ( må byggast opp) 

o Koordinering av arrangement (ikkje IT-relatert støtte, som ligg hos IT) 

o Tilrettelegging av møblar og reinhald 

o All drift i Mimes Brønn 

Oppgåver og ressursar knytt til servicetorget og resepsjon som tidligare låg til Bergen, er flytta over 

til Studie. Dette er grunna i å ha et kontaktpunkt for studentane, sjølv om nokre oppgåver i førstlinja 

ligger nærmare drift sine områdar.   

For Drift ligg dei aller fleste av oppgåvene på studiestadsnivå, og kan ikkje sentraliserast fordi dei krev 

at ein er lokalt til stades for å gjennomføre dei. 

Et felles system for å handtere henvendelser trengs og. Dette gjør det og mogleg å samarbeide betre 

mellom kampusane, samt å være mindre avhengig av en og same person som per nå tar alle 

henvendelser. 

Ressursar og årsverk i Eining for drift 
Tabell 3 Ressursar og årsverk i Eining for drift, fordelt på oppgåver 

Område Haugesund/Stord Bergen Sogndal/Førde Total 

Drift total 10,05 17 16,2 43,25 

Vaktmeister 3,5  7 2,5 6,3 

Reinhald 6,3   13 19 

Tilsynsvaktar   7   7 

Tilgangskontroll 0,25   0,2 0,45 

Arrangement x x x  

Andre 
driftsoppgåver   3 3  0,5 9,5 

(x) må vurderast ila 2018 – nye ressursar.  

 

 

5.3 Utvikling og prosjekt  
Eining for utvikling og prosjekt skal være funksjonsorientert for å sikre en felles og gjennomgåande 

utvikling i hele HVL. Eininga skal handtere:  

 prosjekter og prosjektstyring 

 overordna avtaler/innkjøp 

                                                           
3 Det er per i dag 5 årsverk knytt til Servicesenteret i Bergen, som ligg under ADP. Av desse årsverka, er det føreslått å flytte 

4 årsverk over til Utdanning i forbindelse med flytting av servicetorget (desse årsverka er difor ikkje inkludert i denne 

funksjonsplanen). 1 årsverk leggjast til Drift for å løyse resterande oppgåver (inkludert i andre driftsoppgåver). Dei to andre 

årsverka for Bergen er driftssjef og organisasjonskonsulent. 



                           OU-programmet 
 planlegging (tenkingar /kart)    

 utvikling av programvare som HVL er tent med    

 ansvar for klima og miljø  

 fagutvikling 

 analyse, statestikker og utredning 

 campusplaner  

 rapportering/ kartlegging/ sekretærfunksjoner  

 støtte til brannvern/tryggleik / sikkerhet 

 HMS/vernerundar 

 

Utfordringar for gruppa er variasjonar og svingingar i aktivitetsbiletet etter behov, og ressursar bør 

difor kunne nyttast til andre gjeremål i periodar. 

Utvikling og prosjekt vil også ofte vere knytt til studiestaden. Ei faggruppe på tvers av regionane vil 

vere nyttig for å dele erfaringar og kompetanse, og for å sikre eit støttande fagmiljø for dei som 

jobbar med desse oppgåvene.  

Ressursar og årsverk  Eining for utvikling og prosjekt. 
 

Tabell 4 Ressursar og årsverk i eining for utvikling og prosjekt, fordelt på oppgåver: 

Område Haugesund/Stord Bergen Sogndal/Førde Total 

Prosjekt og 
støttefunksjonar 
total  1  1 

Prosjekt   1   1 

Utvikling       

     

 

Som tabellen visar, er det i dag ikkje andre ressursar knytt til utvikling og prosjekt enn ein stilling i 

Bergen. Som ein stor høgskule med mange kampusar, vil det i framtida være eit stort behov for 

løysing av oppgåver innan felles utvikling av systemar, prosjektleiing, systematisk arbeid med 

kampusutvikling og klima og miljøsatsing for å nemne noko. Dette er område som i dag ikkje ligg til 

nokon eining, men løysast på eit minimumsnivå på dei ulike kampusane i høve til ressursar ein 

disponerer. Fleire oppgåver blir ikkje løyst. 

I denne funksjonsplanen er eininga tatt inn i den formelle strukturen fordi områda er særs viktig å 

gjere synlig i den formelle linja for i framtida å sikre ein felles utvikling på institusjonsnivå, og for å 

løyse viktige oppgåver som i dag ikkje kan gjerast ut frå ressursane HVL har på fagfeltet.  Eininga bør 

ha rundt fem årsverk for å kunne løyse oppgåvene, fire av disse er i dag ikkje på plass.  

Inntil vidare vil det ikkje være hensiktsmessig å lyse ut stilling som einingsleiar. Årsverket som ligg i 

eininga må derfor rapportere direkte til avdelingsleiar. 

 

 

 



                           OU-programmet 
 

5.4 Ressursar og årsverk leiing  
 

Område Haugesund/Stord Bergen Sogndal/Førde Total 

Prosjekt og 
støttefunksjonar 
total 1 1 1 3 

       

Utvikling       

Leiing 1 1 1 3 

 

HVL har i dag tre leiarar av forvaltningsområdet areal, drift og utvikling, ein på kvar kampus. 


