
                                                                                                
 

 

 
 

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 
forsking, innovasjon og 
internasjonalisering; funksjonsområde 
forsking og innovasjon – del 1: 
Funksjonsplan 
 

Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur  
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Prosjektorganisering og -prosess 
Prosjektgruppa for forskingsadministrasjonen har følgjande samansetjing: 

Prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten (leiar) 

Eirin Fausa Pettersen, forskingsdirektør (nestleiar for prosjektgruppa) 

Erik Kyrkjebø, viserektor FoU/Marianne Nilsen, seniorrådgjevar FoU 

Hallstein Madsen, leiar FoU kontor S/H 

Vidar Frette, professor 

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, tillitsvald  

Sekretær: Kjersti Gausvik, rådgjevar. 

Etter felles oppstartsmøte 25. september for dei tre prosjektgruppene under FoUI, har 

prosjektgruppa hatt eit heildagsmøte og to Skype-møter. I heildagsmøtet vart det tatt ei 

gjennomgang av arbeidet der også møteplan, arbeidsform og framdriftsplan vart drøfta. Vidare 

hadde gruppa ei gjennomgang og diskusjon kring dei ulike delane av funksjonsplanen. Som del av 

grunnlaget for det vidare arbeidet med funksjonsplanen inviterte prosjektgruppa administrativt 

tilsette som arbeider med forskingsadministrasjon, både i fellestenestane og i avdelingane, til eit 

informasjons- og konsultasjonsmøte på Skype. Erik Kyrkjebø, Hallstein Madsen og Eirin Fausa 

Pettersen har fungert som arbeidsgruppe med ansvar for å levere utkast til funksjonsplan til 

prosjektgruppa. Arbeidsgruppa har hatt separate møter via Skype i samband med dette. I tillegg har 

forskingsrådgjevarar bidrege med tekstutkast under ulike delfunksjonar i forskingsadministrasjonen. I 

siste runde har utkastet til funksjonsplan vore sendt prosjektgruppa for kommentarar på e-post. I 

tillegg til prosjektgruppa sine eigne møter har gruppa/deler av gruppa delteke på møter arrangert av 

P3.3. i tilknyting til funksjonsplanarbeidet.  

Frå 1.1.18 gjekk seniorrådgjevar FoU, Marianne Nilsen, inn i gruppa for Erik Kyrkjebø. I 2018 har 

prosjektgruppa hatt eitt Skype-møte. Dessutan har arbeidsgruppa hatt separate møter via Skype for 

vidare arbeid med utkast til ny versjon av funksjonsplanen etter dei mottatte høringsinnspela. I siste 

runde har utkastet til funksjonsplan igjen vore sendt prosjektgruppa for kommentarar på e-post, 

samt justert som følgje av styresak 15/18. 

Del 1 – Funksjonsplan 

Funksjonsområda forsking, internasjonalisering og bibliotekstenester er lagt under prorektor for 

forsking i to avdelingar; Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering og Avdeling for 

bibliotek. Ved å plassere desse einingane under same prorektor har HVL gjort eit viktig strategisk 

grep i arbeidet mot å nå HVL sitt mål om universitetsakkreditering.  

Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering omfattar felles administrasjon og forvaltning 

knytt til høgskulen sin forskings-, innovasjons- og internasjonaliseringsaktivitet. Avdelinga skal 

utviklast vidare og støtte opp under den faglege profilen og universitetsambisjonen til HVL. 

1. Målbilete for funksjonsområdet forsking og innovasjon 

Funksjonsområdet har som mål å vere ein berekraftig, kompetent og effektiv forskingsadministrasjon 

med høg kompetanse og relevant erfaring som gjev forskingstøtte av høg kvalitet tett på det faglege 

arbeidet ved HVL.  

Den viktigaste oppgåva for forskingsadministrasjonen er å legge til rette for at høgskulen lukkast i å 

nå målsettingane i høve til forskings- og innovasjonsaktiviteten og følgje opp strategiar som blir 
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vedteke ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og ved dei enkelte fakulteta. Forskingsadministrasjonen 

skal saman med fagmiljøa bidra til at det byggast ein god kultur for integritet i forsking som både 

studentar, tilsette og samarbeidspartnarar skal kjenne til og vere en del av.  

HVL har som målsetting å bli eit universitet med ein profesjons- og arbeidslivsprofil, yte 

forskingsbaserte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling og svare på dei 

store samfunnsutfordringane og målsettingane i Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. 

Det er eit mål for HVL å vere ein viktig aktør for innovasjon og verdiskaping på Vestlandet, og 

forskingsadministrasjonen vil vere ein pådrivar for innovasjon og kommersialisering av idear frå 

studentar og tilsette. Høgskulen skal bygge sterkare og meir solide forskingsmiljø som set spor både 

nasjonalt og internasjonalt, bli ein attraktiv institusjon for dyktige fagpersonar, og ha ein moderne og 

oppdatert fysisk forskingsinfrastruktur som gjer det muleg å utføre framifrå forsking på eit 

internasjonalt nivå. Høgskulen skal drive eigne ph.d.-program på sentrale fagområde, utvikle sterke 

og dynamiske forskingsmiljø på tvers av regionar, fag og profesjonar, og vere synlege internasjonalt 

gjennom mobilitet av forskarar, auka publisering og auka ekstern finansiering. 

For å nå målsettingane ser forskingsadministrasjonen det som særleg viktige oppgåver å arbeide for: 

- Auka ekstern forskingsfinansiering frå nasjonale (Forskningsrådet) og internasjonale (EU) 

kjelder 

- Fire doktorgradsstudium med høg kvalitet, god rekruttering og god gjennomstrømming 

- Strategisk kompetanseutvikling for å auke delen tilsette i førstestillingar og toppstillingar 

- Høg internasjonal kvalitet i forsking gjennom publisering, prosjektsamarbeid, mobilitet og 

ein moderne forskingsinfrastruktur 

For å lukkast må forskingsadministrasjonen vere kjenneteikna av høg kompetanse og relevant 

erfaring, og tilby forskingsstøtte av svært høg kvalitet tett på dei fagtilsette. 

 

2. Utfordringsbilete for funksjonsområdet forsking og innovasjon 

Forskingsaktiviteten ved dei tre tidlegare institusjonane har dei siste åra vore i særs positiv utvikling, 

og talet vitskaplege publikasjonar og søknadsaktivitet mot Forskingsrådet og EU har vore aukande. 

Det er likevel særlege utfordringar som må prioriterast for  å nå målsettingane som er skildra i 

målbiletet i førre kapittel: 

- Auka ekstern finansiering i ein marknad med svært høg konkurranse om midlar og meir 

profesjonelle konkurrentar krev auka profesjonalitet og kvalitet i søknader for å få tilslag  

- Internasjonalisering med målsetting om at meir midlar skal komme frå internasjonale kjelder 

for forskingsfinansiering (EU) 

- Akkrediteringskrav for universitetsstatus med god gjennomstrøyming og rekruttering til 

doktorgradsstudium, og høg internasjonal kvalitet i alle delar av HVL si verksemd 

- Godt samarbeid med arbeidslivet gjennom aktive prosjektsamarbeid, nye innovasjonar og 

meir kommersialisering av idear frå tilsette og studentar  

- Gode vilkår for forsking i fagstillingar gjennom tilstrekkeleg med ressursar og gode 

fordelingskriterier som legg til rette for at kompetente og aktive fagtilsette har tid til forsking 

gjennom søknader, publikasjonar, rettleiing, kompetansebygging og nettverksbygging  

- Systematisk opplæring av tilsette, studentar og samarbeidspartnarar i dei systema som gjeld 

for forsking ved HVL 
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- Moderne og oppdatert forskingsinfrastruktur som sikrar kvalitet i forskinga. Dette 

inkluderer ei samla oversikt over eksisterande infrastruktur, tilgjengelegheit, strategiske 

avgjersler rundt nye investeringar og dagleg drift 

- Digitalisering av forskingsstøtta som legg vekt på profesjonell saksbehandling og oppfølging 

av idear, prosjekt og tilsette, og der eksperthjelp frå forskingsrådgjevarar supplerer 

sjølvhjelpne fagtilsette i komplekse og viktige prosessar  

- Kapasitetsauke i forskingsadministrasjonen, særleg for arbeidet med ekstern finansiering  

- Tett på og god kontakt med fagtilsette krev god forskingsadministrativ kapasitet i kvar 

nærregion, og det er eit mål at forskingsadministrasjonen skal vere til stades på kvar campus 

for å sikre gode tenester, kunnskapsoverføring og informasjonsflyt med dei faglege einingane 

- God arbeidsdeling, godt samarbeid og ansvarsavklaring med andre administrative ressursar 

(felles/fakultet) og andre tilsette som yter støttefunksjonar knytt til FoU (eks. 

prosjektøkonomar, bibliotek, internasjonalisering, IT, personal, kommunikasjon) er 

avgjerande for å sikre god oppfølging og utvikling, drift og vedlikehald av viktige system for 

forsking, til dømes digital forskingsinfrastruktur.  

 

3. Organisering  

I tråd med avgjerdsnotatet Administrativ organisering ved HVL vert forskingsadministrasjonen ved 

HVL i hovudsak organisert som ei fellesteneste som mellom anna skal ivareta samla støtte til 

fakulteta. I sak 15/18 vedtok høgskulestyret administrativ organisering ved HVL. Funksjonsområda 

forsking, innovasjon og internasjonalisering vert samla i Avdeling for forsking, innovasjon og 

internasjonalisering1. Avdelinga skal leiast av ein avdelingsleiar og ein nestleiar. Avdelingsleiar skal ha 

eit heilskapleg fag- og budsjettansvar for avdelinga, og rapporterer til prorektor for forsking. 

Nestleiar vil ha delegert fagansvar for delar av avdelinga si verksemd. Avdelingsleiar og nestleiar 

deler personalansvaret for medarbeidarane i avdelinga mellom seg. Nestleiar rapporterer til 

avdelingsleiar. 

Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering vil vere ansvarleg for administrative 

oppgåver lagt til det fellesadministrative nivået innanfor funksjonsområda forskingsstøtte, 

innovasjon og internasjonalisering. Avdelinga må vere ei strategisk og operativt eining med 

ekspertise på funksjonsområda, og ha kompetanse og kapasitet til å yte tenester innan desse områda 

til høgskuleleiinga, fakultetsleiingane og fagmiljøa. 

Denne funksjonsplanen skildrar hovudsakleg funksjonsområdet forsking og innovasjon. 

Funksjonsområdet internasjonalisering er skildra i eigen funksjonsplan. 

Funksjonsområde forsking og innovasjon 

Hovudoppgåver for funksjonsområdet forsking og innovasjon vil omfatte forvaltning og 

vidareutvikling av høgskulens FoU-aktivitetar, inkludert strategi-, utgreiing- og analysearbeid, ekstern 

finansiering, forskarutdanning, innovasjon/kommersialisering/IPR, forskingsetikk og 

kvalitetssystem/internkontroll for forsking. Avdelinga skal utvikle og sikre felles forvaltning, rutinar 

og praksis innan funksjonsområdet, og vil ha operativt ansvar for oppgåver som er 

fakultetsovergripande og som det vil vere formålstenleg å utføre for institusjonen samla. 

Formålet med organiseringa er å sikre ein berekraftig, kompetent og effektiv forskingsadministrasjon 

med høg kompetanse og relevant erfaring som gjev forskingstøtte av høg kvalitet tett på det fagleg 

                                                           
1 Namn på einingar er ikkje endeleg avgjort og må reknast som foreløpige. 
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arbeidet. Organiseringa har også som mål å skape eit kollegium og administrativt fagmiljø der 

kompetanseutveksling, utvikling og fornying sikrast. Den føreslegne organisering av 

forskingsadministrasjonen skal legge til rette for samarbeidet innad i eininga for å sikre lik og høg 

kvalitet for forskingsstøtta, sikre effektivitet og robusthet i tenestene ved at fleire tilsette jobbar 

saman i team, legge til rette for ei god og hensiktsmessig fagleg koordinering og oppfølging av 

oppgåver, og at forskingsstøttetenester skal vere til stades på kvar campus i den grad det er 

formålstenleg.  

Organisering 

 

For å ivareta det samla funksjonsområdet vert avdelinga organisert i team (på tvers av campus). For 

funksjonsområdet forsking og innovasjon vil det vere team innanfor områda ekstern finansiering og 

innovasjon, forskarutdanning og kompetanse, og forskingsetikk og kvalitetssystem for forsking. 

Teama skal og ivareta strategiske, analyse- og utgreiingsoppgåver som ligg til området. Teama skal 

sikre effektivitet og robusthet i tenestene og bidra til samarbeid i forskingsadministrasjonen, 

samtidig som dei gjev moglegheit til spesialisering, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Kvart 

team vil ha ein teamkoordinator. Teamkoordinator er ein administrasjonsfagleg 

koordineringsfunksjon som rapporterer til avdelingsleiar. Tilsette i avdelinga kan delta i fleire team 

etter kva arbeidsområder/oppgåver dei har. Teama vil ha ansvar for prosessane innanfor sitt 

fagområde og for å levere tenester og kompetanse i høve til HVL sine mål og behov. Koordinering av 

arbeidsoppgåver og samarbeid skal i stor grad skje innanfor teama, og det skal vere god 

informasjonsflyt mellom teama. Dette siste skal sikrast både gjennom at tilsette kan delta i fleire 

team, og at det vil vere jamnlege fellesmøter i forskingsadministrasjonen.  

Avdeling for forsking, 
innovasjon og 

internasjonalisering

Funksjonsområde forsking og 
innovasjon

Team

Forskarutdanning og kompetanse

Oppgåver: Forskarutdanning; Strategiske 
kompetansetiltak.

Strategisk kapasitet, utrgreiing- og 
analysearbeid 

Team

Ekstern finansiering og innovasjon

Oppgåver: Ekstern finansiering nasjonalt og 
internasjonalt; Søknadar og 

prosjektoppfølging; innovasjon/IPR.

Strategisk kapasitet, utrgreiing- og 
analysearbeid 

Team

Forskingsetikk og kvalitetssystem for 
forsking

Oppgåver: Forskingsetikk; Kvalitetssystem 
for forsking; Sikker lagring.

Strategisk kapasitet, utrgreiing- og 
analysearbeid 

Funksjonsområde internasjonalisering 
(skildra i eigen funksjonsplan)
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Drift av ph.d.-studia og administrative oppgåver knytt til generell forskingsstøtte (omtala i punkt 5.4) 

vil vere organisert fakultetsvis med ressursar knytt til kvart fakultet. 

Dimensjonering av ressursar ved den forskingsadministrative eininga i fellestenestene  

Forsking og innovasjon er eksempel på eit administrativt område som per i dag ikkje er tilstrekkelig 

bemanna og kor det vil være viktig å bygge eit robust administrativt støtteapparat som legg til rette 

for ei samla oppbygging og utvikling av tenester, kvalitet og kompetanse.  

Oversikt over årsverk i dei ulike einingane ved HVL mottatt på e-post frå Maria Stene-Jonassen 

31.01.2018 viser at HVL samla sett i dag har 22,1 administrative FOU-årsverk (2,2 av desse per i dag i 

fakulteta).  

Dersom fakulteta skal kunne gje forskingsadministrativ støtte slik det vert skildra i funksjonsplanen 

sitt punkt 5.4, vil det per 2018 vere behov for 5,5 årsverk forskingsadministrasjon knytt til fakulteta. 

Dimensjoneringa av forskingsadministrative ressursar knytt til drift av ph.d.-studia og generell 

forskingsstøtte ved fakulteta er nærare omtala i punkt 5.4. Forskingsadministrasjonen ved HVL vert i 

hovudsak organisert som ei fellesteneste i Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering, 

og vil på dette grunnlaget per 2018 utgjere 16,6 årsverk.  I samtalar med dekanane kjem det fram at 

eit fleirtal av dekanane ønskjer at medarbeidarar som arbeider med generell forskingsadministrasjon 

og phd-administrasjon i fakultetet er knytta til fellesaministrasjonen, dette for at dei tilsette skal vere 

del av eit administrativt fagmiljø samstundes som dei leverer tenester til fakultet. Dette kan 

tilpassast det enkelte fakultet. 

For å møte mål- og utfordringsbiletet skildra i funksjonsplanen på ein god måte, vil det vere behov 

for større forskingsadministrativ kapasitet og kompetanse ved HVL enn det som samla sett finst i dag. 

Samla vil det minimum vere naudsynt med ei auke på 5 årsverk i forskingsadministrasjonen i 

fellestenestene. Behov for auka kapasitet gjeld innan dei fleste arbeidsfelta, særleg for arbeidet med 

ekstern finansiering, men også noko for arbeidet med innovasjon, forskarutdanning, 

kompetansehevingstiltak, og for strategiske og koordinerande funksjonar (utgreiing- og 

analysearbeid m.m.). For arbeidet med forskingsetikk og kvalitetssystem for forsking, vil mellom anna 

EU sin personvernforordning stille større krav til institusjonane sin internkontroll , og det vil vere eit 

behov for å styrke forskingsadministrativ kapasitet på dette feltet. 

Den forskingsadministrative eininga har behov for juridisk kompetanse innan fleire av arbeidsområda 

som ligg til eininga. Slik kompetanse må ikkje være del av den forskingsadministrative eininga, men 

må vere lett tilgjengelig ved behov. Det er i dag ikkje lagt til rette for det. På sikt bør slik kompetanse 

vere del av Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering. 

Det bør setjast måltal for vidare oppbygging og utvikling av den forskingsadministrative støttetenesta 

ved HVL. Dette er særleg viktig med tanke på universitetsambisjonen, deltaking i EU-prosjekter og 

auka internasjonalisering generelt.  

Dimensjonering av forskingsadministrative ressursar knytt til drift av ph.d.-studia og generell 

forskingsstøtte ved fakulteta er omtala i punkt 5.4. 

 Kort skildring av samarbeidet mellom funksjonsområdet sine tenester på verksemdsnivå, i 

fellestenester og i fakultet, og korleis organiseringa skal leggje til rette for slikt samarbeid. Dette 

skildrast meir detaljert under kvar eining (pkt. 5). 

Fellesadministrasjonen må samla sett ha god kjennskap til og tett samarbeid med leiinga, tilsette i 

fakultetsadministrasjonen, og fagmiljøa ved fakulteta. Samarbeidslinjene vil vere avhengig av område 

og type aktivitet. 
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For å ivareta det samla funksjonsområdet, her også leveransane til fakulteta, vert 

forskingsadministrasjonen organisert i team (på tvers av campus) som skildra tidlegare under punkt 

3. Kvart team vil ha ein teamkoordinator som vil vere ein primær kontaktperson for fakulteta for sitt 

teamområde. Nærleik til brukarar vil bli ivaretatt ved at teammedlemmar er lokalisert på ulike 

campus, kombinert med mellom anna bruk av digitale løysingar. Slik kan ein byggje eit samla 

administrativt fagmiljø som kan tene fakulteta på ein ressurseffektiv måte.  

Tilsette i fakultetsadministrasjonen som har oppgåver knytt til ph.d.-utdanning og generell 

forskingsstøtte skal ha gode møtepunkt med  avdelinga. Etablering av Forskingsadministrative 

nettverk (FANE) er foreslege for å lage gode arenaer for informasjon og kunnskapsdeling mellom 

forskingsadministrativt tilsette og andre tilsette som yter støttefunksjonar knytt til FoU (t.d. 

prosjektøkonomar, bibliotek, internasjonalisering, IT, personal, kommunikasjon). 

Forskingsadministrasjonen må også ha god og effektivt samhandling med andre fellestenester. Ei 

gruppe for eksternfinansiering (type BOA-gruppe/team) der t.d. prosjektøkonomar, bibliotek, 

internasjonalisering, IT, personal, kommunikasjon inngår vil ivareta behov for samhandling og 

informasjonsflyt mellom einingane i fellestenesta som er viktige medspelarar for fagmiljøa i utvikling 

og gjennomføring av forskingsprosjekter. 

Det vil og vere viktig at høgskulen legg til rette for overordna møtepunkt der fellesadministrative 

einingar deltek for å sikre koordinering og informasjonsflyt mellom dei administrative einingane.  

 

4. Leiing 
 Avdelingsleiar, Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering 

 Rapporterer til prorektor for forsking 

 Heilskapleg fag- og budsjettansvar for avdelinga 

 Personalansvar for medarbeidarane i forskingsadministrasjonen (funksjonsområdet 

forsking og innovasjon) 

 

 Nestleiar, Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering 

 Rapporterer til avdelingsleiar 

 Delegert fagansvar for funksjonsområdet internasjonalisering  

 Delegert budsjettansvar for funksjonsområdet internasjonalisering  

 Personalansvar for medarbeidarane ved funksjonsområdet internasjonalisering  

 

 Teamkoordinator  

 Administrasjonsfagleg koordineringsfunksjon (jf. prinsipp for leiarstruktur i 

administrative fellestenester for HVL) 

 Rapporterer til avdelingsleiar eller nestleiar 

 Ansvar for tilrettelegging, koordinering og oppfølging av arbeidsoppgåver og -prosessar 

som ligg til teamområdet/teamfunksjonen  

Avdelingsleiar og nesteleiar har ansvar for å utvikle eininga som eit samla fagmiljø med kompetanse i 

høve til eksterne krav og interne målsettingar. Kvart av teama i avdelinga vil ha ein teamkoordinator 

som rapporterer til avdelingsleiar eller nestleiar og som saman med leiar og nestleiar kan utgjere 

avdelinga si leiargruppe. 
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5. Delfunksjonar (Team) 

5.1 Team Ekstern finansiering og innovasjon 

 Mål- og utfordringsbilete2 

Forskingsaktiviteten ved norske høgskular vert finansiert innanfor de ordinære tildelingane frå KD og 

gjennom eksterne inntekter. I tildelingsbrev frå departementet, styringsdialogmøter, NoU’er og 

Stortingsmeldingar etc. (t.d. Meld. St. 7 «Langtidsplan for høyere utdanning 2015-2024», «KD: 

Strategi for forsknings- og innovasjonsarbeidet med EU») går det klart fram at det vert forventa ei 

betydeleg auke i talet på eksternt finansierte prosjekter og det er eit mål å auke den eksterne 

finansieringa av FoU-verksemda betydeleg. Særleg framheva er ei forventing om å innhente fleire 

midlar frå EU sitt rammeprogram for forsking, H2020. For HVL sine universitetsambisjonar er 

dessutan omfang av eksternt finansiert forsking ein viktig kvalitetsindikator.  

Dette krev fleire søknadar til og økt deltaking i forskingsprogram finansiert av Forskingsrådet, 

Regionale forskingsfond, EU og frå andre offentlege og private kjelder i regionen, nasjonalt og 

internasjonalt, samt gjennom oppdragsforsking finansiert av offentlige og private institusjonar. 

Høgskulen skal vere ein pådrivar for innovasjon og kommersialisering av idear frå studentar og 

tilsette.  

For å nå fram i konkurransen om eksterne forskingsmidlar er det avgjerande å vareta 

innovasjonsaspektet i søknadar om ekstern forskingsfinansiering slik det framgår i føringane frå 

finansieringskjelda. Dette gjeld både søknadar retta mot Forskingsrådet og Horisont 2020. 

HVL må utarbeide felles og oppdatert policy og retningslinjer for IPR, og høgskulen må setje av 

ressursar til dette arbeidet. 

Forskingsstøtte for ekstern finansiering og innovasjon er spesialisert og vert lagt til fellestenesta. 

Dette for å sikre like og robuste tenester og forvalting av høy kvalitet til alle de fire fakulteta. 

Aktiviteten skal trappast opp og dette krev ei vidare oppbygging av forskingsadministrativ kapasitet 

og kompetanse på området.  

 Ansvar og oppgåver  

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til teamet sitt område (jf. P3.2. Felles praksis):  

For ekstern finansiering: 

o Proaktiv prosjektutvikling 

o Vurdere forskingsidé 

o Søknad om eksterne midlar   

o Budsjettering (er eigd av BOA-økonomigruppa) 

o Oppstart av prosjekt 

o Prosjektavslutning 

Det vil være særs viktig å sikre eit godt og effektivt samarbeid med prosjektøkonomar, som vil vere 

ein del av økonomiadministrasjonen ved HVL. 

For Kommersialisering/IPR: 

o Idéfangst 

o Oppfølging av innmelde idear til idémottak 

                                                           
2 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 Handsaming av anbefaling frå kommersialiseringsaktør 

Arbeidsfelt omfattar:  

- Pådrivarfunksjon for innhenting av eksterne nasjonale/internasjonale forskingsmidlar. Teamet skal 

ha ansvar for å informere, motivere og mobilisere forskarar til å søkje om eksterne FoU-midlar.  

- Koordinering av eventuelle interne prosessar. Eksempel på dette kan være at det er avgrensingar i 

talet på søknadar som kan sendast frå HVL til et gitt NFR-program eller anna finansieringskjelde.  

- Rådgiving og rettleiing, og støtte i utvikling av søknadar knytt til ekstern finansiering, herunder 

innhenting av fagleg forankring og godkjenning av budsjett inkludert eigenandeler frå 

ansvarshavande, samt i oppfølging av innvilga prosjekt.  

- Søkje Forskingsrådet om Prosjektetableringsstøtte (PES) for arbeid retta mot Horisont 2020 ved 

HVL. Avdelinga forvaltar PES midlane i samsvar med Forskingsrådet sitt regelverk og gjeldande 

interne retningslinjer ved HVL.  

- Inneha LEAR (Legal Entity Appointed Representative) funksjonen i tråd med ansvar og drift av HVL 

sin Horisont 2020 deltakarportal.   

- Forhandling, rådgiving og oppfølging av forskingskontraktar. Forskingsadministrasjonen vil ha 

ansvar for utforming av samarbeidsavtalar med partnarar i eksternfinansierte prosjekt, herunder å 

avklare forhold knytt til immaterielle rettar eller patent om slike vil følgje som eit resultat av 

prosjektet.  

- Ansvar for innovasjonsarbeidet i den forskingsadministrative eininga i fellestenestene. Dette 

omfattar oppgåver knytt til forvaltning, rapportering og kontraktsarbeid på innovasjonsfeltet. Feltet 

omfattar også informasjon og rådgjeving mot forskarar om innovasjonsaspektet i søknadar om 

ekstern forskingsfinansiering, til dømes retta mot Forskingsrådet og Horisont 2020. 

- Eit gjennomgåande system for nyskaping og innovasjon. Via nettsider skal studentar og fagmiljøa 

finne all naudsynt informasjon om korleis ein skal få hjelp til å vidareutvikle idear og forskingsresultat 

til kommersialisering. Teamet skal handtere HVL-tilsette og -studentar sine immaterielle rettar (IPR) 

og kommersialiseringsaktivitetar i samsvar med interne regelverk og arbeidstakaroppfinnarlova. 

Teamet skal, saman med Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, vurdere, støtte og 

vidareutvikle idear og forskingsresultat for kommersialisering på en robust og profesjonell måte. 

Teamet skal bidra til å leggje til rette for å fremme studententreprenørskap ved HVL, mellom anna 

gjennom at HVL støtter deltaking på arenaer som Forskingsrådets STUD-ENT-ordning. 

- Strategisk og koordinerande funksjonar: Temaet skal innanfor sitt område bidra med utgreiing- og 

analysearbeid, evaluering og rapportering knytt til HVL si FoU verksemd, utvikling av verktøy og 

statistikk for bruk til strategisk styring, oppfølging av internasjonale, nasjonale, regionale, og 

kommunale og interkommunale strategiar, policyar, regulativ og lover, deltaking i ulike eksterne 

administrative FoU forum, utvalsarbeid m.m. 

Forskingsadministrasjon og søknadsutvikling, og då særleg retta mot Horisont 2020, krev ein 

kunnskapsbase som er omfattande, spesialisert, og som er i stadig endring. Følgelig krevast det 

profesjonalisering og kontinuerlig kunnskapsoppdatering for å kunne tilby høg kvalitet på dei 

forskingsadministrative tenestene til forskingsmiljøa. Dette inneber både at dei administrative 

oppgåvene krev høg, spesialisert kompetanse hos den enkelte medarbeidar, men også at det gir stor 

meirverdi å samle desse oppgåvene/stillingane i éi eining der forskingsadministrasjon er 

primæroppgåva. Dette vil skape eit kollegium og administrativt fagmiljø der kompetanseutveksling, 
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utvikling og fornying sikrast. Ein «kritisk masse» av oppgåver og kollegaer er naudsynt for å sikre god 

administrativ kvalitet både på kort og lang sikt.  

o Grenseflate mot fakultetsadministrasjon 

Det er ei klar grenseflate mot Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling når det gjeld 

kommersialisering. 

Det er grenseflate mot fakultetsadministrasjon knytt til å sikre drift og forvalting av igangsette 

eksternt finansierte prosjekter. I høve eksternfinansierte forskingsprosjekt vil samarbeidslinjene 

mellom Team for eksternfinansiering og innovasjon og fakulteta fyrst og fremst gå direkte til 

forskarar og fagmiljø i samband med utvikling av konkrete søknadar. Medarbeidarane vil ha 

ekspertise på ulike finansieringskjelder/program og vil yte støtte til fagmiljø på tvers av fakulteta. 

Tverrgåande team/grupper for eksternfinansiering/BOA-team skal ivareta behov for samhandling og 

informasjonsflyt mellom einingane i fellestenesta som er viktige medspelarar for fagmiljøa i utvikling 

og gjennomføring av eksternfinansierte forskingsprosjekter. 

o Organisering  

Delfunksjonen skal organiserast som del av forskingsadministrasjonen ved Avdeling for forsking, 

innovasjon og internasjonalisering..  

 

5.2 Team Forskarutdanning og kompetanse  

 Mål- og utfordringsbilete  

HVL har eit overordna strategisk mål om å bli eit universitet med ein profesjons- og arbeidslivretta 

profil, og å yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling. Høgskulen skal drive 

ph.d.-studium på sentrale fagområde, og utvikle sterke og dynamiske forskingsmiljø. I tråd med dette 

må høgskulen sikre forvaltning av forskarutdanning og kompetanseheving i tråd med 

universitetsambisjonen. 

Det er då naudsynt å få på plass eit godt forvaltningssystem for forskarutdanning ved HVL og utvikle 

gode rutinar for drift av ph.d.-utdanning. Høgskulen må tilretteleggje for etablering og drift av fire 

eigne ph.d.-utdanningar ved HVL. 

Dei fagleg tilsette ved HVL skal ha moglegheit for karriereutvikling og til å oppnå og vidareutvikle sin 

kompetanse innanfor mellom anna rettleiing, etikk og forskingsleiing og til å styrke sin nasjonale og 

internasjonale strategiske kompetanse på posisjonering og aktivitet inn mot ekstern finansiering. 

 Ansvar og oppgåver  

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til arbeidsfeltet forskarutdanning (jf. P3.2. Felles 

praksis): 

o Opptak til ph.d.-studium 

o Saksbehandling i utval 

o Utnemne bedømmingskomité 

o Gjennomføre disputas 

o Gjennomføre midtveisevaluering 

o Prosess ved omarbeiding av avhandling etter innlevering (prosess gjenstår)  

o Prosess for avslutning før avtalt tid (prosess gjenstår) 

Fellestenesta vil ha operativt ansvar for oppgåver som er fakultetsovergripande og som det vil vera 

formålstenleg å utføre for institusjonen samla. For å sikre felles praksis må fellestenesta også ha 
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ansvar for utvikling av rutinar og digitale ressursar for dette feltet og eige prosessar som gjeld heile 

institusjonen. Drift av ph.d.-studia er lagt til fakulteta. For området forskarutdanning vil det i så måte 

være særs viktig å sikre eit godt og effektivt samarbeid med fakulteta, men også med 

studieadministrasjonen. Feltet har også grenseflater mot personaladministrasjon 

(stipendiatstillingar/tilsetting), økonomi (stipendiatstillingar/driftsmidlar) og bibliotek. 

Forskarutdanning: 

Ansvar og oppgåver som ligg til feltet omfattar etablering av nye ph.d.-studium, ansvar for einskapleg 

forvaltning av ph.d.-studia på tvers av fakultet, utvikle rutinar for drift av ph.d.-utdanning for å sikre 

drift i samsvar med relevant regelverk og i tråd med universitetsambisjonen, vareta 

sekretariatsfunksjon for sentralt ph.d.-utval, rådgivande for forskarutdanningsadministrasjon ved 

fakultet, lede administrativt forskarutdanningsnettverk ved HVL og representere HVL i relevante 

nasjonale og internasjonale administrative forskarutdanningsnettverk. Forskingsadministrasjonen vil, 

i samarbeid med andre, tilby utviklingskurs for ph.d.-studentar ved HVL. Desse vil ikkje gi 

studiepoengutteljing, men skal utvikle personlege og profesjonelle ferdigheiter ut over dei reint 

forskingsspesifikke ferdigheitene. Knytt til forskarutdanning ligg også eit overordna ansvar for 

administrasjon knytt til stipendiatar som ikkje er tatt opp på HVL sine eigne ph.d.-utdanningar. 

Forskingsadministrasjonen i fellestenestene kan og bistå stipendiatane/fakulteta dersom det oppstår 

situasjonar som er vanskelege å løyse på fakultetsnivå. Forskingsadministrasjonen i fellestenestene 

vil ha administrativt ansvar for prosessar rundt fordeling av (nye) stipendiatstillingar til fakulteta og 

for eventuelle støtteordningar for tildeling av stipendiatstillingar frå HVL til eksternfinansierte 

forskingsprosjekt.  

Kompetanse:  

Ansvar og oppgåver som ligg til teamet omfattar generelle kompetansehevingstiltak retta mot dei 

vitskapelige tilsette m.fl.. Dette kan vere rettleiingskurs for ph.d.-rettleiarar, opplæring i 

forskingsetikk, opplæring/kurs knytt til søknadar om ekstern finansiering, bidrag inn i 

forskingsleiarkurs. Strategisk kompetanseheving i tråd med dei til ein kvar tid gjeldande politiske 

føringane vil gjere institusjonen meir dynamisk og styrka i konkurransen om eksterne forskingsmidlar 

nasjonalt og internasjonalt.  

Kompetansehevings/kompetanseutviklingsprogram direkte knytt til fagleg og vitskapeleg karriere kan 

ikkje utførast av forskingsadministrasjonen, men forskingsadministrasjonen kan bidra inn i slike 

program ved HVL.  

Plan for og oppfølgingsstøtte for den enkelte tilsette i kvalifisering mot førstelektor, dosent og 

professor ligg ikkje til forskingsadministrasjonen i fellestenestene.  

Slik det er skildra her vil kompetanse omfatte alle dei tre delfunksjonsområda ekstern finansiering, 

forskingsetikk og forskarutdanning. 

Strategisk og koordinerande funksjonar: Temaet skal innanfor sitt område bidra med utgreiing- og 

analysearbeid, evaluering og rapportering knytt til HVL si FoU verksemd, utvikling av verktøy og 

statistikk for bruk til strategisk styring, oppfølging av internasjonale, nasjonale, regionale, og 

kommunale og interkommunale strategiar, policyar, regulativ og lover, deltaking i ulike eksterne 

administrative FoU forum, utvalsarbeid m.m. 

 Organisering 

Delfunksjonen skal organiserast som del av forskingsadministrasjonen ved Avdeling for forsking, 

innovasjon og internasjonalisering.  
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Drift av ph.d.-studia er lagt til fakulteta, og for å sikre einskapleg forvaltning har teamet ansvar for å 

etablere og lede eit administrativt forskarutdanningsforum der forskarutdanningsadministrasjonen i 

fellestenestene og fakultetsadministrasjon/ph.d.-koordinatorer på fakultetsnivå har jamlege møte for 

informasjons- og erfaringsutveksling, og som diskusjonsforum for spørsmål relatert til drift av ph.d.-

utdanning.  

Forskingsadministrasjonen har ansvar for administrasjon og drift av generelle kompetansetiltak som 

skildra her. Det overordna ansvaret for høgskulens strategiske kompetanseutvikling ligg ikkje til den 

forskingsadministrative eininga. 

 

5.3 Team Forskingsetikk og Kvalitetssystem for forsking 

 Mål- og utfordringsbilete  

Forskingsetikk omhandlar etiske aspekt ved forskingsprosessen og vert regulert av eit mangfaldig sett 

av verdiar, normer, lover, forskrifter og institusjonelle ordningar. Forskingsetikken er ein integrert del 

av forskinga og bidrar til å konstituere og regulere all vitskapeleg verksemd. Forskaren har såleis eit 

etisk ansvar både for den enkelte deltakar i prosjekta og overfor vitskapen.  

Høgskulen har eit ansvar for at forskingsaktiviteten følgjer anerkjente forskingsetiske normer, 

mellom anna ved å legge til rette for og etablere gode system og rutinar for tilsette og studentar - 

her kalla Kvalitetssystem for forsking.  

Høgskulen har eit Forskingsetisk utval (FEU) som skal bidra til at det vert utvikla ein god kultur for 

forskingsetikk, system for førebygging av brot på forskingsetiske reglar, og handsame saker ved 

mistanke om vitskapelig uredelegheit og andre forskingsetiske saker.  

Forskingsetikklova  

Ny lov om organisering av forskingsetisk arbeid (forskingsetikklova) tydeleggjer i større grad enn før 

både forskarens og institusjonens forskingsetiske ansvar. Det vert mellom anna stilt større krav til 

opplæring frå institusjonen si side. God forskingsetisk praksis er i første rekkje dei fagleg tilsette sitt 

ansvar. Leiinga og forskingsadministrasjonen har eit ansvar for å leggje til rette for at 

forskingsetikklova vert følgd, og har i tillegg ansvar for å etablere og implementere gode system og 

rutinar på institusjonsnivå. FEU vil ha ei viktig rådgjevande rolle. 

Personvern og personopplysingar 

Innsamling av personopplysningar i forsking er regulert av Personopplysningslova med forskrift. NSD 

er i dag HVL sitt personvernombod for forsking. 25. mai 2018 vert EUs personvernforordning innført. 

Denne pålegg HVL å ha eit eige personvernombod. NSD vil fortsatt kunne utføre mange av dei 

oppgåvene dei gjer i dag, men det er ikkje avklart kva rolle NSD får som personvernombod for 

forsking etter dette. I dag skal melding sendast til personvernombodet, og gyldig 

behandlingsgrunnlag skal ligge føre før ein startar innsamling av personopplysingar. Med den nye 

personvernforordninga vert meldeplikta endra, og gyldig behandlingsgrunnlag skal vurderast ved 

institusjonen. Institusjonen pliktar å ha eit register over kva type personopplysningar som vert 

behandla ved institusjonen. Dette vil gi forskingsadministrasjonen auka oppgåver. 

Helseforsking 

Helseforskingslova omfattar forsking på menneske, humant biologisk materiale eller helseopplysingar 

som vert utført med vitskapeleg metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sjukdom. I 

dag skal slike prosjekt førehandsgodkjennast av Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg 

forskingsetikk (REK). Med den nye personvernforordninga skal slike prosjekt vurderast og registrerast 
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ved institusjonen. REK vil truleg fortsatt ha ei viktig rådgjevande rolle. Denne endringa vil medføre 

auka oppgåver for forskingsadministrasjonen. 

Forskingsserver, datalagring og datahandtering 

Høgskulen skal ha retningsliner for sikker oppbevaring av forskingsdata. Det er eit kortsiktig mål å få 

etablert ein felles lagringsløysing for forskingsdata, som tilfredsstiller alle moderne funksjons- og 

tryggleikskrav.  

Eit nytt leiingssystem for informasjonstryggleik ved HVL er under utvikling, og risikoanalysane som 

vert utført der tydeliggjer behovet for auka innsats for datasikkerhet generelt, inkludert 

forskingsdata.    

Det vert i aukande grad kravd at prosjekter skal ha datahandteringsplanar og «Open data» inneber 

forventningar om at data i større grad skal delast. Openheit og kunnskapsdeling er ein føresetnad for 

all forsking. Den raske teknologiske utviklinga er med på å endre måten vi utfører forsking på og 

pregar korleis data vert lagra og delt. Korleis forskingsaktivitetane ved HVL i auka grad skal gjere 

tilgjengeleg eigne forskingsdata, og sjølv dra nytte av den auka openheita, vert eit felt som må gis 

auka fokus. For mange av dei oppgåvene delfunksjonen skal løyse er det avgjørande med god 

kompetanse i datalagring/-handtering. Eit godt samarbeid med og samordning mot IT og bibliotek er 

ein føresetnad for å ivareta dette. 

Studentoppgåver 

Studentar og studentoppgåver er også ein del av utfordringsbiletet. Studentane har eit sjølvstendig 

ansvar for at arbeidet med studentoppgåver følgjer dei forskingsetiske lover, regler og retningsliner 

som gjeld for prosjektet og fagområdet. Institusjonen må på same vis som med dei tilsette, leggje til 

rette for at så kan skje. 

 

Den utviklinga og dei endringane som er omtalt over vil, trass i at vi kan kontakte og nytte 

spesialkompetanse i NSD, REK og dei nasjonale forskingsetiske komiteane, stille større krav til 

delfunksjonen, og det vil vere eit klart behov for å styrke forskingsadministrativ kapasitet, 

kompetanse og spesialisering på dette feltet (inkludert behov for juridisk kompetanse).  

 Ansvar og oppgåver 

Kjerneprosessar som per i dag er skildra, og ligg til delfunksjonen sitt område (jf. P3.2. Felles praksis): 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Behandling på fakultet 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Sak vidaresendt for behandling i Forskingsetisk utval 

o Mistanke om uredelegheit i forsking – Behandling i Forskingsetisk utval 

o Sikker behandling av personopplysningar 

o Sikker behandling av helseforskingsdata 

o Internkontroll av forskingsetikk i forskingsprosjekt 

Ei hovudoppgåve til teamet er å bidra til og leggje til rette for at forskingsaktivitetar som går føre seg 

i høgskulens regi, ved tilsette eller studentar, skjer i samsvar med anerkjende forskingsetiske normer. 

Teamet har eit tilsvarande oppfølgingsansvar overfor tilsette der desse deltar i eksterne prosjekt.  

Dette inneber at teamet skal drive førebygging og rådgiving.  

Forskingsadministrasjonen er sekretariat for HVL sitt forskingsetiske utval, og teamet skal vareta 

denne sekretariatsfunksjonen. Teamet skal handtere saker som angår alvorlege brot på 

forskingsetiske normer når slike saker når institusjonsnivået (ref. Forskrift om behandling av etikk og 
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uredelegheit i forsking). For slike saker kan det vere naudsynt med juridisk kompetanse i 

sakshandsaminga utover den forskingsadministrasjonen sit på per i dag. Slik kompetanse treng ikkje 

være ein del av det faste teamet, men må vere tilgjengelig ved behov. Teamet vil også følgje opp 

utvalets førebyggjande mandat og ha ei utøvande rolle i aktiviteter som har som formål å bygge en 

god forskingsetisk kultur.    

Forskingsetikklova stiller større krav til opplæring frå institusjonen sin side. Teamet skal, saman med 

leiinga og dei faglege tilsette, bidra til at HVL varetek dette ansvaret gjennom å utvikle og følgje opp 

planar for opplæring i forskingsetikk. For studentoppgåver vil teamet legge hovudvekt på 

informasjon og opplæring via rettleiarane. 

Temaet har ei viktig oppgåve i å leggje til rette for at ein forskingspraksis innanfor anerkjende 

forskingsetiske normer kan skje. Dette inneber å utvikle og følgje opp rutinar og prosesser som 

referert til over. Mellom anna inneber det å leggje til rette for sikker lagring og handtering av 

forskingsdata, og å bidra til utvikling og drift av ein funksjonell forskingsserver som tilfredsstiller 

lovmessige krav. 

Det vert i aukande grad kravd at prosjekter skal ha datahandteringsplanar. Delfunksjonen vil ha 

viktige rådgjevande oppgåver overfor forskarane, men også sentrale oppgåver som pådrivarar for at 

HVL får gode ordningar for dette.  

Strategisk og koordinerande funksjonar: Temaet skal innanfor sitt område bidra med utgreiing- og 

analysearbeid, evaluering og rapportering knytt til HVL si FoU verksemd, utvikling av verktøy og 

statistikk for bruk til strategisk styring, oppfølging av internasjonale, nasjonale, regionale, og 

kommunale og interkommunale strategiar, policyar, regulativ og lover, deltaking i ulike eksterne 

administrative FoU forum, utvalsarbeid m.m. 

o Grenseflate mot fakultetsadministrasjon 

Ei klar grenseflate mellom delfunksjonen og fakultetsnivået skjer der saker om uredelegheit ikkje er 

løyst på institutt/fakultet, og dekan vel å overføra saka til Forskingsetisk utval. (Ref «Reglement for 

Forskingsetisk utval, §7»). Dette utelet ikkje at delfunksjonen, og andre, vert konsultert for 

rådgjeving i tidlegare fasar. Det oppstår og ei grenseflate knytt til opplæring og anna kulturbyggjande 

oppfølging, men dette er ein type aktivitet der delfunksjonen vil jobbe på tvers av fakulteta. 

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

Delfunksjonen skal organiserast som del av forskingsadministrasjonen ved Avdeling for forsking, 

innovasjon og internasjonalisering. 

5.4 Fakultetsadministrasjon/forskingsadministrasjon knytt til fakulteta; 

 FIN, FHS, FLKI og FØS – Forskarutdanning og kompetanseheving/generell forskingsstøtte  

 Mål- og utfordringsbilete  

Mål for området vil vere å sikre drift av ph.d.-utdanning i samsvar med relevant regelverk og god 

oppfølging av ph.d.-studentar og stipendiatar ved HVL, samt bistå fagmiljø med generell 

forskingsstøtte som spesifisert under. 

Drift av ph.d.-studia og administrative oppgåver knytt til generell forskingsstøtte/kompetanseheving 

vil vere organisert fakultetsvis med ressursar knytt til kvart fakultet. HVL må sikre at dei 

administrative ressursane til ein kvar tid er på et nivå tilstrekkelig for å ivareta desse oppgåvene og 

bidra til å støtte opp om fakulteta sine strategiar og mål.  
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 Ansvar og oppgåver, dimensjonering av ressursar/årsverk 

Forskarutdanning: 

Drift av ph.d.-studium ved fakultetet, som mellom anna inneber: sekretariatsfunksjon for studiets 

programutval, tilrettelegging og saksbehandling knytt til opptak til ph.d.-studiet, oppfølging av ph.d.-

avtalar og ph.d.-studentar, arbeid knytt til ph.d.-emne, framdriftsrapportering, organisering av 

midtveisevaluering og disputas, og tilrettelegging for gjesteforelesarar. Fakultetet vil og ha eit ansvar 

for oppfølging av stipendiatar ved fakultetet som er tatt opp tatt opp på doktorgradsprogram utanfor 

HVL. Fakultetsadministrasjonen vil ha ansvar for mottak av utanlandske stipendiatar, men dette er ei 

oppgåve som ligg i skjeringsfeltet 

forskingsadministrasjon/personaladministrasjon/internasjonaliseringsadministrasjon.  

Kompetanseheving/generell forskingsstøtte: 

Fakultetsadministrasjonen gir administrativ støtte i kvalifisering mot førstelektor, dosentur og 

professorat. Fakultetsadministrasjonen gir også forskingsadministrativ støtte for tildeling av FoU-tid, 

administrativ støtte til eventuelle FoU-utval på fakultetsnivå, sakshandsaming av forskingsetiske 

saker, daglig drift av eksternfinansierte prosjekt, samt bistå fagmiljø i organisering av 

forskingsdagane og andre forskingsrelaterte arrangement. 

Dimensjonering av ressursar/årsverk knytt til fakulteta:  

Dersom fakulteta skal kunne gje forskingsadministrativ støtte som skildra her, vil det per 2018 vere 

behov for følgjande årsverk forskingsadministrasjon knytt til fakulteta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For generell forskingsstøtte er det sett opp 1 årsverk i kvart av dei tre største fakulteta (FLKI, FHS og 

FIN) og 0,5 årsverk i FØS. For drift av HVL/fakulteta sine eigne ph.d.-studium er det sett opp 1 årsverk 

til ph.d.-studiet ved FLKI (Studiar av danning og didaktiske praksisar) og totalt 1 årsverk til ph.d.-

studiet i datateknologi og ph.d.-studiet i nautiske operasjonar (fellesgrad der Universitetet i Tromsø 

er koordinator for studiet). Ved akkreditering av nye ph.d.-studium ved HVL (søknad om 

akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse, og ph.d.-studium i ansvarleg 

innovasjon og regional utvikling vart sendt NOKUT 1. november 2017) må det snarast tilførast nye 

ressursar til drift av desse.  

I nasjonale føringar er det ei klar forventning om betydeleg auke i talet på eksternt finansierte 

prosjekter, og for HVL sin universitetsambisjon er mellom anna omfang av eksternt finansiert 

forsking ein viktig kvalitetsindikator. Dette inneber at HVL må auke den eksterne finansieringa av 

FoU-verksemda betydeleg. Auka tal på eksternfinansierte forskingsprosjekt kan føre til eit behov for 

 
Forskarutdanning 
(årsverk) 

(Generell) forskingsstøtte 
(årsverk) 

FLKI  1 1 

FHS  1 

FIN 

1 

1 

FØS 0,5 

Totalt fakulteta 2 3,5 Sum: 5,5 
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auka administrativ støtte til dette feltet på fakultetsnivå utover dei årsverka som er skissert i tabellen 

her. 

Det bør setjast måltal for vidare oppbygging og utvikling av den forskingsadministrative støttetenesta 

knytt til fakulteta ved HVL. 

o Organisering 

Forskingsadministrasjon/ph.d.-koordinator knytt til fakultet samarbeider tett med ph.d.-studiets 

fagansvarlig om den daglige drifta av ph.d.-studiet, og med programutvalsleiar i forbindelse med 

saksforberedande arbeid og saksbehandling knytt til studiets programutval. Ph.d.-koordinator deltek 

i forskarutdanningsforum som vert leidd av forskarutdanningskoordinator i fellestenestene.  

Generelt vil det vere viktig å leggje til rette for gode møtepunkt og god samhandling mellom 

forskingsadministrasjonen i fakulteta og i fellestenestene. Ut over dette må fakulteta sjølv avgjere 

korleis den forskingsadministrative støtta ved fakultetet skal organiserast for best mogeleg å leggje til 

rette for drift av ph.d.-studia og for å ivareta administrative oppgåver knytt til generell 

forskingsstøtte/kompetanseheving. 

 


