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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. 

 
Forslag til funksjonsplan 

Organisasjon-HR 
 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur 

 

Vedlegg 1: Nærmere beskrivelse av oppgaver 

Vedlegg 2: Organisasjonsutvikling og digitalisering  
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Innledning 
Dette forslaget skisserer organisering av personalfeltet under organisasjonsdirektøren i en 

organisasjonsavdeling. Dette dokumentet redegjør for enhetene Seksjon for lønn og rekruttering og 

Seksjon for arbeidsgiverpolitikk, personaloppfølging, HMS og dokumentbehandling.  

Medlemmer i prosjektgruppen: 

 Leder: Ida Heggholmen, personaldirektør 
 Wenche Fjørtoft, personaldirektør 
 Egil Almås, personalsjef/ Marianne N.Tvedt, dokumentsenteret 
 Leif Longvanes, instituttlleder 
 May Britt Sandstå, tillitsvalgt 
 Sekretær: Anne Marthe K. Hanstveit, rådgiver 

1.0 Målbilde for funksjonsområdet 
Mål for HR-feltet ved HVL: 

 HR skal ha god og profesjonell kompetanse på de tjenestene vi skal levere 

 HR skal ha effektive arbeidsprosesser og levere tjenester av høy kvalitet 

 HR skal bidra til felles administrativ praksis og likeverdige tjenester på tvers av fakultet og 

studiesteder 

 HR skal arbeide for å utvikle en kultur som bidrar til å nå våre strategiske mål 

 HR skal utvikle større endringskapasitet i egen seksjon og bidra til endringskapasitet i 

organisasjonen for å bedre kunne bidra til at HVL når sine mål 

2.0 Utfordringsbilde 

Universitetsambisjonen: Krav til antall professorer og førstekompetente. Interne 

kompetansehevingstiltak. Eksternt rekruttere og beholde «nødvendig» personale. 

Alderssammensetning i ansattgruppene: Livsfasepolitikk. Rekruttering. Saksbehandling og rutiner. 

Mentorordninger; en kompetanse går ut og en annen kompetanse kommer inn. Mottak av nytilsatte. 

Den digitale revolusjon: Økt krav til digitalisering av arbeidsprosesser og utvikling av roboter. 

Usikkert i dag hvilke oppfinnelser som utvikles og hvilke effekt disse har på våre arbeidsprosesser. 

Endring og omstilling i offentlig sektor. Endring som normaltilstand. Vi får knappere budsjetter og vi 

får forhandlingsansvar til institusjonsnivå. Større rapporteringskrav og større behov for strategiske 

analyser og utredninger. 

Profesjonalisering av arbeidsgiverfunksjonen1: Det følger av ulovfestet rett at arbeidsgiver har 

styringsrett.  Arbeidsgiver har imidlertid også omsorgsplikt for virksomhetens ansatte.  Dette er 

nedfelt i arbeidsmiljøloven og følger også av internkontrollforskriften. Alle ledere som utøver ledelse 

og kontroll av andre arbeidstakere, har i realiteten et arbeidsgiveransvar og har styringsrett innenfor 

                                                           
1 Fusjonsplattformen angir at ledere skal ha ansvar for mellom 20-30 ansatte. HVL får derfor flere ledere per 

ansatt enn det som har vært i de tidligere fusjonerte institusjonene. Det forventes da at lederoppgavene blir 

håndtert på en tilfredsstillende måte i forhold til lov – og avtaleverk og de fullmakter som blir lagt til stillingen. 
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de grenser som trekkes opp gjennom delegasjon og instrukser. Alle som har arbeidsgiveransvar 

plikter å utøve dette i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, selv om det er øverste leder 

for virksomheten som i siste instans er ansvarlig arbeidsgiver.  Arbeidsmiljøloven krever at 

arbeidstakere til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  Ansvaret for at lovens krav oppfylles 

ligger hos arbeidsgiver, selv om det påligger alle arbeidstakere å medvirke til dette.  Arbeidsgivers 

ansvar er tredelt: arbeidsmiljøet skal utvikles slik at det til enhver tid er helsefremmende og i 

samsvar med rådende normer i samfunnet, arbeidsgiver må arbeide forebyggende får å hindre at 

skade eller uheldige belastninger oppstår, og dersom en arbeidstaker har blitt utsatt for upåregnelig 

belastning eller skade, skal dette så langt mulig gjenopprettes.   

 

3.0 Organisering 

 

 

Bakgrunn: Forslaget har som utgangspunkt at administrasjonens overordnede oppgave er å tilby 

fakultetene tjenester av høy kvalitet, innenfor rammene en har til rådighet. Samtidig skal 

administrasjonen bidra til å sikre god forvaltning og god utøvelse av HVLs arbeidsgiverfunksjon. De 

tre tidligere høgskolene har hatt ulike måter å organisere personalfeltet på, og med ulik fordeling av 

oppgaver og ansvar mellom fellesnivå og avdelingsnivået. Kartleggingen av arbeidsoppgaver innen 

HR-feltet viser at det er ca.40 årsverk knyttet til: Rekruttering, tilsetting og kompetanseopprykk; 

Lønnsutbetaling; Reiseregninger; Timelærerkontrakter; IA; Medbestemmelse; HMS; Krise og 

Beredskap; Dokumentsenter og arkivtjenester. Det er imidlertid behov for en grundigere 

gjennomgang av årsverk i forbindelse med utarbeiding av bemanningsplan på området. 

Organisatoriske valg for HR-feltet på overordnet og prinsipielt nivå: Prosjektgruppens vurdering har 

vært at den viktigste formen for nærhet til kjernevirksomheten er god og tilgjengelig støtte på riktig 

sted i prosessene. Slik HVL er planlagt, vil geografi som hensyn handle om å sikre tilgjengelige 

ressurser til oppgaver som krever fysisk tilstedeværelse. Innenfor personalfeltet vil dette i hovedsak 

være rekruttering (intervju), i tillegg til enkelte typer lederstøtte og HMS-aktiviteter.  
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HR-feltet vil i hovedsak organisering i fellestjenester. Disse tjenestene skal evne å svare på 

bestillinger og behov i fakultetene. Antall årsverk på HR-området er for få til at det lar seg gjøre å 

spre disse på fakultetene. I tilfellet ville det bli svært vanskelig å dekke behovet på alle 5 campus, 

samtidig som dublering ved sykefravær og lignende blir langt mer komplisert.  

Begrunnelsen for å dele personalfeltet i 3 seksjoner er knyttet til tre hovedargumenter 1) 

Prosjektgruppen har identifisert HMS, sikkerhet og beredskap, arbeidsgiverfunksjoner 

(medbestemmelse og forhandling) og organisasjonsutvikling som særlig viktige områder hvor HVL må 

styrke kompetansen. I dag er organisasjonen HVL langt større og mer kompleks enn de tidligere 

institusjonene var, og det nødvendig å systematisk bygge disse miljøene for å kunne styrke HVL i 

møte med det utfordringsbildet som er skissert innledningsvis. Prosjektgruppen velger derfor som et 

strategisk grep å skille drift og utvikling som overskrifter for de ulike enhetene: Ved å skille HR-

rekruttering fra andre organisasjonsutviklings og arbeidsgiverfunksjoner, vil organisasjonen bedre 

kunne disponere ressursene uten at utvikling blir nedprioritert i en sterk driftsenhet. Samtidig som vi 

skjermer rekrutteringstjenesten fra andre oppgaver som kan utfordre tilstrekkelig fokus på disse 

sentrale aktivitetene. Det er imidlertid viktig å understreke at kvalitetsutvikling alltid er en viktig side 

av de omfattende og sentrale prosessene som eies av lønn og rekruttering. 

Internt i organisasjonsavdelingen vil faste eller mer ad hoc-baserte team internt i og på tvers av 

seksjonene være en naturlig arbeidsform. Det er behov for å bygge en fleksibel avdeling som kan 

organisere seg i prosjekt og team ved behov. Viktig i denne sammenheng er å peke på at 

organiseringen hindrer sårbarhet ved at kompetansefeltene ivaretas og utvikles samlet, slik at en vil 

ha en kompetansebase å bygge videre på ved avgang/fravær.  

Argumentasjon rundt hvordan og hvorfor ulike tjenester deles inn seksjoner redegjøres for i egne 

avsnitt i dette dokumentet. 

Tjenester og deler av tjenester som må legges til fakultetene: 

Administrative ressurser som bidrar til å ivareta en helhetlig prosess fra plan om rekruttering til 

mottak av nyansatt. Bindeledd mellom fellesadministrasjon og fakultet. 

 Timelærerkontrakter og sensorkontrakter. 

 Bonuslønn/variabel lønn. 

 Behandling av reiseregning ved rekrutteringsprosess. 

 Sekretærfunksjon for AMU og ID-utvalg på fakultet. 

  

4.0 Einingar og delfunksjonar 

 

4.1 Seksjon for lønn og rekruttering 
Målbilete: Rett person på rett stad med rett hjemmel. Målrettede rekrutteringsprosesser. Rett lønn 
til rett tid. Skal tilby likeverdige, fleksible tjenester.  
 
Utfordringsbilde: Det er stor konkurranse om kompetansen i UH. Seksjon for lønn og rekruttering må  

støtte rekrutteringsprosesser for internasjonale aktørar. Viktig med tydelig rolleavklaring og god 

kommunikasjon mellom fellestjenester og fakultet. 
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 Digitalisering: Sortering (jobbnorge) og testing av søkere.  Kontroll av vitnemål (bruke 

vitnemålsportalen). Saksbehandling knytt til sidegjeremål og bistillingar. Arbeidsavtalar. 

Timeavtalar / timelister. Gjennomføring av intervju: Screening v behov. Digital 

søknadsprosess. 

 Behov for kompetanseheving: Endringskompetanse (rekruttering og kulturbygging) 

Opprykkssøknader. Kompetanseutviklingsbehov analysearbeid, bemanningsplaner, 

internasjonalisering. Arbeidsrett, oppdatering på lovverk. 

Totale ressurser ved seksjon for lønn og rekruttering: 18 

 

4.1.1 Administrativ fagområde: Rekruttering 
Ansvar og oppgaver2: 

Oppgaver 

Tilsettinger og rekruttering 

Arbeidsavtaler (digitalisering) 

Strategisk bemanningsplanlegging 

Opprykkssøknader 

Sidegjøremål  

Mottak av nytilsatte  

Avslutning av arbeidsforhold 

Sekretariat for tilsettingsorganene 

Attestasjon / autorisering 
 

Organisering av rekrutteringstjenester: 

Disponeringen av de totalt ca. 13 årsverkene som i dag er tilknyttet rekrutteringsoppgaver må 

disponeres ut fra et samlet bilde. Ved i størst mulig grad plassere resursene i fellestjenester vil HVL 

kunne reduserer sårbarhet, ineffektivitet samt kostnader og fare for ulik praksis. Ved organisering i 

fellestjenester vil medarbeidere kunne betjene de ulike fakultetene uavhengig av eventuelt 

sykefravær (f.eks. sekretariat for tilsettingsorganer) og ferieavvikling (løpende behandling av 

tilsettingssaker).  

Det geografiske elementet taler også for en organisering i fellestjeneste. En situasjon der fakultetene 

har personalmedarbeidere bare på én eller to campuser og skal ha støtte til å gjennomføre intervju 

en tredje er åpenbart uhensiktsmessig rent praktisk. En fellestjeneste vil kunne tilby en fleksibel 

tjeneste med tilstedeværelse lokalt på tvers av fakultet. 

Det å bygge stabile kompetansemiljø i en fellestjeneste vil bidra til likhet i kvalitet og omfang på den 

tjenesten som tilbys og ivareta likebehandling/ens praksis på tvers av hele HVL. Prosjektgruppen 

vurderer det slik at kravene knyttet til den administrative støtten til rekrutteringssaker i 

utgangspunktet er like uavhengig av fagfeltet stillingen skal tilsettes i.  

Likevel er det slik at fakultetene vil ha behov for ressurser som kan følge tilsettingsprosessene fra a til 

å; fra man planlegger en rekrutteringsprosess – til vedkommende er på plass på kontoret. Her vil det 

                                                           
2 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
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være behov for en administrativ stilling som bindeledd mellom lederne på fakultetet og 

rekrutteringstjenester i fellesadministrasjonen. 

Tjenester på studiestedsnivå: I rekrutteringsprosessen er det primært intervjustøtte som er 

campusavhengig. Fellestjenestene må derfor organiseres i henhold til campus og behov på campus 

(antall ansatte): Hvert campus har sine rekrutteringsmedarbeidere som skal støtte lederne på alle 

fakultet på det aktuelle campus. Den medarbeideren som har saksbehandlingsansvar for den enkelte 

tilsettingsprosessen, skal også være med på intervjuet og hjelpe til med innstilling og 

referanseinnhenting ved behov.  Kontaktpunktet mellom fakultetet og fellesadministrasjonen på 

campus skal være den fakultetsansatte rekrutteringsmedarbeideren.  

Tjenester organisert på 
fakultetet – for alle campus: 

Tjenester organisering på 
campus (i fellestjenester): 

Digitale tjenester ivaretatt i 
fellestjenester uavhengig av 
campus: 

 Kontaktpunkt mot 
fellestjenesten (mellom 
ledere og fellestjenesten 
på campus og digitalt) 

 Avklare rekrutteringsbehov 
med leder 

 Levere anmodning i p360 

 Timelærerkontrakter opp 
til 20% 

 Sekretær ID-utvalg 

 Legge til rette for intervju 

 Skrive innstilling 

 Eventuell støtte til 
referanseinnhenting 

 Saksbehandler 
  

 

 Utlysing 

 Saksbehandling råd og 
utvalg (tilsettingsorgan 
felles og på fakultet) 

 Lønnsfastsetting, 
tilbudsbrev, arbeidsavtale 

 Saksbehandle 
opprykkssøknader 

 Saksbehandle 
permisjonssøknader  

 

Ressurser: 13,12 årsverk totalt3. 10,4 årsverk i fellestjenester. 2,7 årsverk på fakultet:  

Årsverk på fakultet 
(uavhengig campus)  

Årsverk på campus (organisering i fellestjenester) og årsverk 
felles (uavhengig campus) 

FIN 0,5 Bergen (1075 ansatte)4 75   
FLKI 1 Sogndal (336 ansatte) 2   
FHS 1 Førde (84 ansatte) 0,5   
FØS 0,2 Stord (189 ansatte) 1   
   Haugesund (187 ansatte) 1   

 

4.1.2 Administrativ fagområde: Lønn 

 Digitalisering: Innføre digitale sykemeldinger når organisasjonskartet er på plass. Digitale 

sykemeldinger er vi pliktig til å motta fra 15.01.18. 

 

                                                           
3 Kartleggingen: 11,12 + 1 ny stilling på lærerutdanning Sogdal og 1 stilling knyttet til studiested Haugesund 
som ikke er tiltrådt. 
4 SAP – tall per 20.09.17 
5 Inkludert ressurser som er ansatt midlertidig for å gjøre rekrutteringsrelaterte oppgaver. Vi estimerer behov 
for flere årsverk enn det som fremkommer i kartleggingen av tilgjengelige ressurser innen rekruttering (i 
forslaget ligger 14,2 årsverk). 
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Ansvar og oppgaver6: 

Oppgaver 

Lønnsutbetaling 

Refusjoner NAV 

Reise – og utgiftsrefusjon 

Oppfølging mobilforbruk 

Offentlig rapportering 

Fagforening 

Div. inkassotrekk 
Div. interressetrekk  

Ppome 

Vedlikehold org.kart 

Arbeidsflyt 

Brukerservice 

Godkjenne bank 

Bokføring 

Forskudd reise/lønn 

Oppgaver Altinn 

Avstemming 

Tid, fravær og ferie 

Årsavslutning 

Sykemelding 

Pensjon7* 

Brukerstøtte pensjon AFP* 

Digital sykmelding8  

Pleiepenger  

 

Organisering av lønnsfunksjonen: 

Primært organisert under fellestjenester men støttetjenester til fakultet. Dette grunnet behov for like 

rutiner, likebehandling, kompetansedeling og sterkt fagmiljø, overlapping og lik praksis. Samarbeid 

kreves på tvers av enheter i administrasjonen. 

 Hovedlønn: Nærregion fordeler ansvar for kontroll i henhold til kjøreplan og lønnskjøring. Det 

samme gjelder felles postkasse. Dette er slik vi har organisert oss i dag. Vi har gode rutiner på det 

og det fungerer godt. 

 Bonuslønn/variabel lønn: Lønnsmedarbeidere tildeles hvert sitt fakultet, institutt og avdeling som 

de har hovedansvar for. Bør være faste stedfortredere slik at vi ikke gjør oss sårbare ved fravær 

                                                           
6 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
7 *Dette er oppgaver hvor saksbehandler alltid må ha informasjon fra lønn for å kunne sende inn 
pensjonsmelding. I andre institusjoners lønnsfunksjoner er dette oppgaver som ligger til lønn nettopp for at de 
som sitter på den viktige informasjonen også utfører arbeidet. Det er laget maler for brev og rutinebeskrivelser 
for dette. Opplæring vil også bli gitt. 
8 Selve registreringen av sykemeldingen, og oppfølging av refusjonskravene kan ligge til lønn. 
Oppfølgingsplaner/ tilrettelegging mm vil ledere ha ansvar for, med støtte fra IA-kontaktene. Her må HMS 
kobles på som rådgivende rolle i organisasjonen. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide plan 
for digitalisering av sykemeldinger.  
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 Reiseregning og utgiftsrefusjon: Vi må opprettholde like mange førstegodkjennere som vi har i 

pr.dag på fakultet og i fellestjenester. Førstegodkjennere tildeles hvert sitt fakultet som de 

mottar arbeidsflyt fra. Andre 1.godkjennere blir faste stedfortredere.  

 Nav refusjon: Den som registrerer sykemelding bør ha hele prosessen fra A til Å. Funksjonen bør 

ligge til lønnsavdeling.  

 Avstemming/årsoppgjør: Dersom dette skal ligge til lønnsfunksjon bør det følge same fordeling 

som hovedlønn. Flere involverte i prosessen gjør oss mindre sårbare 

Tjenester på studiested: Brukerstøtte på campus for reiseregning er en type brukertjenester som må 

digitaliseres. Eksempelvis gjennom at lønnsmedarbeidere får tilgang til maskinen, slik som ved IT-

brukerstøtte. 

Tjenester organisert i fakultet:  

 Bonuslønn/variabel lønn. Grunnet digitalisering av prosessene bonuslønn/variabel lønn i den 
nye SAP-løsningen, vil dette medføre at fakultetsmedarbeider er kontrollinstans før den 
sendes digitalt til leder for endelig godkjenning og utbetaling.  

 Reiseregning og utgiftsrefusjon 

Ressurser: Lønn 9,28 årsverk totalt9. 710 årsverk i fellestjenester. 2,5 årsverk organisert på fakultet.  

FIN 0,5 
FLKI 1 
FHS 1 
FØS 0 (fellestjenester) 

 

 

4.2 Seksjon for arbeidsgiverpolitikk, personaloppfølging, HMS og 

dokumentbehandling 

Forslaget innebærer at arbeidsgiverrollen løftes frem som et eget og spesialisert område. 

Vurderingen bak dette er knyttet dels til spesifikke behov for HVL, og dels til nye forventninger/krav 

til alle statlige institusjoner i tilknytning til endringene i lønnssystemet i staten og Statsansatteloven. I 

årene som kommer vil det være stort behov for koordinert og målrettet innsats for å etablere 

arbeidsgiverrollen i det nye HVL. Forslaget innebærer at felt som gjerne kan omtales som «hard HR» 

samles under en seksjonsleder. Seksjonen som er beskrevet vil spenne over flere felt som vil kreve 

ulik kompetanse. Samtidig vil det være mulig å utvikle kompetansen i enheten slik at en både kan 

spesialisere og få synergier på tvers. Selv om feltene til dels er ulike, vil arbeidsform og type 

prosesser ofte ligne. Seksjonen vil kombinere forvaltning av systemer (dokument) og internt 

regelverk (fullmaktsstruktur, lokale særavtaler, lønnspolitikk, planverk innen beredskap/HMS) og 

personaloppfølging med direkte lederstøtte i saker innenfor de samme områdene. Samlet utgjør 

seksjonen en samling av arbeidsgiveroppgaver på systemnivå som vil være en god plattform for å 

tenke samlet om videre utvikling av feltene. 

Totale ressurser ved Seksjon for arbeidsgiverpolitikk, personaloppfølging, HMS og 

dokumentbehandling: 18 

                                                           
9 Fra kartleggingen: Lønn, variabel lønn og reiseregninger. 
10 Lagt til 30% vakanse.  
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4.2.1 Administrativt fagområde: HMS, sikkerhet og beredskap 

  
Mål- og utfordringsbilde: Systematisk HMS-arbeid som legger til rette for et helsefremmende 

arbeidsmiljø, som bygger strukturer og rutiner for håndtering av uønskede hendelser, 

arbeidsmiljøutfordringer, sikkerhet og beredskap på alle campus. Enheten skal gjennom utarbeiding 

av rutiner og kvalitetsutviklingssystem støtte ledelsen ved HVL i å ivareta sitt HMS-ansvar, og bidra til 

å sette HMS på dagsordenen ved HVL.  

Totale ressurser11: 3,2 årsverk 

Ansvar og oppgaver12: 

Oppgaver 

HMS, sikkerhet og beredskap 

Miljøfyrtårn 

AKAN 

Compendia 

Uønskede hendelser 

 

Organisering av tjenestene innen HMS, krise og beredskap: 

Teamet vil være tversgående mellom avdelingene og inkludere informasjonssikkerhet og sikkerhet 

knyttet til vår bygningsmasse. Dette feltet har manglet en organisatorisk forankring i de tre gamle 

høgskolene, og beredskapsbegrepet har ulikt innhold og tolkes ulikt innen de ulike områdene av 

virksomheten. Å samle det overordnede ansvaret for arbeidet med feltet gir grunnlag for en mer 

systematisk og helhetlig tilnærming. Utviklingen av feltet vil måtte skje i tett samarbeid med andre 

deler av organisasjonen, og det er ikke meningen at alt utførende arbeid knyttet til beredskap skal 

løses her. Det er imidlertid store krav til HVL når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, og det er et felt 

som kan medføre stor risiko og store omkostninger på flere nivå om det ikke blir ivaretatt. Det er 

ønskelig å etablere krise-og beredskapsteam på hvert campus. 

Tjenester på studiested: Det er ønskelig å etablere krise- og beredskapsteam på hvert campus. 

Systemansvaret legges til fellesenheten. HMS-ansvaret på studiested for øvrig skal ivaretas av 

ledelsen.  

Tjenester organisert i fakultet: Om det blir AMU på fakultet, kan sekretærfunksjonen plasseres her. 

HMS-ansvaret på studiested skal ivaretas av ledere på fakultetet.  

Resurser: 2,8 årsverk i fellestjenester 0,4 årsverk på fakultet (AMU-sekretær). 

FIN 0,1 
FLKI 0,1 
FHS 0,1 
FØS 0,1 

  

                                                           
11 Fra kartleggingen: HMS systemnivå 1,8 årsverk, HMS-krise og beredskap 1,4 årsverk 
12 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
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4.2.3 Administrativt fagområde: Lederstøtte- og personaloppfølging   

Målbilde: Bidra til at HVL har ett godt system og handlingsplaner for å ivareta et åpent og 

inkluderende arbeidsliv. Profesjonell personaloppfølging, inkludert forsvarlig oppfølging av 

medarbeidere i konfliktsaker, varslings- og klagesaker med utgangspunkt i arbeidsgivers omsorgsplikt 

og styringsrett. Støtte ledelsen i å utøve sin undersøkelses og aktivitetsplikt. 

Utfordringsbilde: Skjerme ressurser til å gjennomføre god saksbehandling i konflikt-, varslings- og 

klagesaker som arbeidsgiver ikke kan planlegge antall og omfang av. Det uforutsette og uforutsigbare 

elementet er en utfordring som må tas hensyn til i måten vi organiserer tjenesten på. Forsinket 

saksbehandling og uklare ansvarsforhold medfører ekstra belastning for involverte parter og 

saksbehandlere. Sentral oppgave er å bygge kompetanse og rolleforståelse hos ledere og tillitsvalgte 

på de ulike nivåene. Institusjoner for høyere utdanning må som arbeidsgivere ha fokus både på det 

psykososiale arbeidsmiljøet for ansatte og som ansvarlig læreinstitusjonene også for læringsmiljøet 

for studentene.  Konflikter og saker om mobbing og trakassering kan oppstå mellom ansatte, og 

mellom ansatte og studenter. Når slike saker oppstår skal det foretas undersøkelser og saken skal 

behandles i tråd med reglene om forsvarlig saksbehandling før det konkluderes og eventuelle tiltak 

iverksettes.  Dette er oppgaver som både krever god kompetanse og tilstrekkelige ressurser - både av 

hensyn til de involverte parters rettssikkerhet og fordi den økte rettsliggjøringen i samfunnet tilsier at 

en må påregne at slike saker hyppigere enn før vil havne i rettsapparatet.  Hvordan virksomheten har 

grepet saken an og fulgt den opp, vil kunne få avgjørende betydning for det rettslige utfallet. 

 Digitalisering: Få flest mulig av oppgavene digitalisert og standardisert, t.d. søknader sendes i 

form av skjema (utarbeide standard skjema for rettighetsbaserte permisjoner, utarbeide 

svarmaler i public). 

 

Ansvar og oppgaver13: 

Oppgaver 

Medarbeidersamtalen 

Undersøkelse varsling/klage 
Personalsaker 

IA 

Rettighetsbaserte permisjoner 

 
Organisering: Dette teamet må tilpasse seg oppdrag og saker, og innlemmer andre ressurser fra 

seksjonen, samt fra seksjon for organisasjonsutvikling ved behov. I den enkelte sak vil leder få tildelt 

en saksbehandler.  

Tjenester på studiested: IA-kontaktene vil organiseres etter behovet på det enkelte campus. IA-

kontaktene vil ikke legges til fakultetene, men støtte lederne som holder til på det aktuelle campus. 

IA-kontaktene skal bistå ledere i oppfølging av medarbeidere i sykmelding. Resursene må fordeles i 

henhold til antall ansatte per campus. 

                                                           
13 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
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IA-kontakt/ tjenester på 
campus  

 Lederstøtte i oppfølging av handlingsplan- IA 
(Tilrettelegging for funksjonsnedsettelse, 
sekretær for IA-utvalg på fakultetsnivå) 

 Lederstøtte i oppfølging av medarbeidere i 
sykemelding, møter, referentoppgaver 

 Sykefravær – reduksjon 

 Tilrettelegging – funksjonsnedsettelse 

 Arbeidsplassvurderinger, refusjoner og 
møbelbestillinger  

 

Ja 

 

Ressurser14: 4,3 i fellestjenester:  

 

4.2.4 Administrativt fagområde: Medbestemmelse, avtaleverk og strategisk analyse: 

Målbilde:  

 Utvikle enhetlige retningslinjer og politikk for administrativ forvaltning på tvers av 

nærregioner og campus. 

 Medvirkning iht avtaleverket, på riktig nivå og tidspunkt, og på riktig grunnlag. Aktiv 

arbeidsgiverpolitikk som benytter virkemidlene i lønnssystemet og avtaleverket ellers for å 

oppnå høgskolens mål. Bindeledd mellom overordnede målsetninger og konkrete 

virkemidler.   

Utfordringsbilde:  

 Koordinering mellom nivåer, utforming av prosesser. Klargjøring av saksansvarliges ansvar for 

å tilrettelegge for medvirkning, og av forholdet mellom ulike ledd i saksforberedelse og 

endelig avgjørelse/styrebehandling. Bygge kompetanse/rolleforståelse hos ledere og 

tillitsvalgte på de ulike nivåene. 

 De pågående endringene i lønns- og forhandlingssystemet at de sentrale forhandlingene får 

en mindre plass, og at den enkelte statlige virksomhet får større frihet og flere virkemidler 

enn tidligere. Dette medfører samtidig også et langt større ansvar og økt kompleksitet for de 

lokale partene. For å kunne ta i bruk virkemidlene i lønnssystemet, må HVL ha et felles 

apparat som kan utøve rollen som ansvarlig lokal arbeidsgiverpart i godt samspill med både 

tillitsvalgte og ledere i hele organisasjonen. 

 Fra 2018 skal EUs personvernforordning erstatte dagens regelverk, og dette er ventet å 

medføre strengere og mer omfattende krav til virksomheten sin kontroll over egen 

håndtering av personopplysninger. Dette kan føra til at vi må ha et eget personvernombud, 

eller at noen har denne rollen/dette ansvaret. 

 Digitalisering: Antatt lite grunnlag for automatisering, men digitale verktøy viktig grunnlag 

både for analyser, tilrettelegging og gjennomføring. 

 

                                                           
14 Fra kartleggingen: IA 2,35 årsverk, HMS-Individ 1,9 årsverk  
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Ansvar og oppgaver15: 

Oppgaver 

Forhandling og medbestemmelse 

Avtaleverk og policy-utvikling 

Strategisk analyse 

SAP 

 

Organisering av tjenestene: En organisering som den foreslåtte vil sikre organisasjonsdirektøren et 

lag å spille på i forberedelse av større arbeidsgiversaker. Samtidig vil strukturen gi rom for å delegere 

mindre oppgaver til en seksjonsleder som kan representere HVL overfor organisasjonene og andre 

(dette kan f.eks. være både mindre forhandlinger/deltakelse i partssammensatte grupper og 

konfliktsaker/personaloppfølging). Teamet for arbeidsgiverpolitikk vil bestå i hovedsak av to personer 

under leder, som samarbeider med andre funksjoner i linjen til organisasjonsdirektør avhengig av 

saker og etter behov (eks.lønnskontoret, rekrutteringskontoret, organisasjonsutviklingsenheten). 

Tjenester på studiested: Nei 

Tjenester organisert i fakultet: ID-sekretær på fakultet 

Ressurser: 2,2 årsverk i fellestjenester. 0,4 årsverk på fakultet:  

FIN 0,1 
FLKI 0,1 
FHS 0,1 
FØS 0,1 

 

4.2.5 Arkivtjenester og dokumentbehandling (alt 1) 

Målbilde: Skal bidra til at HVL oppfyller formålsparagrafen i Arkivloven og slik sikrer nødvendig 

dokumentasjon for nåtid og fremtid. Dokumentsenter/arkiv skal ha profesjonell kompetanse på 

tjenestene vi leverer.  

Utfordringsbilde: Nødvendig med en bred kontaktflate og god informasjonsflyt for å kunne nå målet 

om god forvaltning og dokumentbehandling. Fagmiljøet må involveres i prosesser som angår 

dokumentflyten, f.eks. digitaliseringsprosjekter. Tidlig involvering er helt nødvendig for å unngå 

senere merarbeid og/ eller at arkivverdige dokumenter går tapt. Klargjøre ledere og saksbehandleres 

ansvar og dokumentasjonsplikt 

 Digitalisering: Sentralisering er gjennomført så langt det går. Digitalisering passer for alle 

dokumenter som er standardiserte (skjema) som vi har i stort volum.  

 Kompetanseheving: Nødvendig med kompetanseheving innen IT, informasjonssikkerhet, 

digitalisering og regelverk. 

 

 

                                                           
15 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
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Ansvar og oppgaver16: 

Oppgaver 

Posthåndtering – arkivbegrensning 

Historisk arkiv 

Brukerstøtte 

Opplæring/kurs 

Utvalgsmodul 

Vedlikehold elektronisk base 

Ordne og avlevere fysisk/ elektronisk arkiv 

Lederansvar - fagansvar 

Arkivplan/ internkontroll 

Informasjonssikkerhet 

Rutineutvikling 

Oppfølging 
 

Organisering – Forslag 1: At dokumentsenteret legges til denne seksjonen kan ses som en parallell til 

måten lønnskontoret er tenkt lagt til rekrutteringsseksjonen. Selv om kjernen i dokumentsenterets 

virksomhet er spesialoppgaver knyttet til forvaltning, vil det kunne være gevinster i å knytte feltet 

opp mot ivaretakelse av overordnede policyer på arbeidsområdet, herunder sikring av god og riktig 

flyt/saksgang og praktisering av fullmakter. Et godt samspill mellom system og formell struktur vil 

være viktig som grunnlag for arbeidet med digitalisering. Dokumentsenteret vil i forslaget 

organiseres med en egen leder som rapporterer til seksjonsleder for arbeidsgiverseksjonen. Dette 

vurderes å være en tilnærmet videreføring av den plassen dokumentsenteret har hatt i 

organisasjonsstrukturen ved HiB. Dokumentasjonsforvaltning og arkiv er et eget fagområde. Faglig 

leder for arkiv/dokumentsenter skal være representert i de fora der dette fagområdet drøftes 

spesielt. Samhandling med fakultetsledelsen og brukerstøtte vil utøves digitalt. 

Organisering – Forslag 2 Dokumentsenteret som del av utvidet styresekretariat: Gruppen har valgt 

å sette opp en alternativ løsning der dokumentsenteret inngår som del av et utvidet styresekretariat. 

Bakgrunnen for dette forslaget er dels pågående diskusjoner om behov for/vurdering av 

stabsfunksjoner for rektor, dels diskusjoner som har gått over tid ved gamle HiB. Slik situasjonen er 

nå, har toppledelsen et svært begrenset administrativt støtteapparat rundt seg. En eventuell 

oppbygging av en sentral stabsfunksjon rundt rektor kan særlig begrunnes i behovet for en mer 

gjennomført og helhetlig håndtering av forberedelser av og oppfølging av styresaker. Flere elementer 

ved et slik arbeid har klare grenseflater mot dokumentsenterets område. 

Dokumentområdet har preg av å være en felles infrastruktur, en plassering i en sentral stabsenhet vil 

speile denne rollen. Dokumentsenteret vil også i dette forslaget fortsatt være en spesialfunksjon som 

i hovedsak fortsetter sin virksomhet som samlet enhet. Dersom det tilføres nye oppgaver vil dette 

måtte innebære å omdisponere ressurser i administrasjonen eller fjerne/omfordele oppgaver som 

frigjør kapasitet.  

Tjenester på studiested/organisert på fakultet: Nei 

Ressurser17: 9 årsverk  

                                                           
16 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av oppgaver. 
17 Antall årsverk fra kartleggingen er korrigert til 9. 
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5.0 Ledelse 
Personal og økonomiansvar legges til seksjonsledernivået. 

Fagenhet for lønn og fagenhet for dokumentbehandling vil ha egen faglig leder. Faglig leder får 

delegert arbeidsledelsen for personalet innen fagenhet for dokumentbehandling og lønn, og vil slik 

ha myndighet til å fordele arbeidet internt i denne enheten. 

 

 

 

Vedlegg 1 (s.15): Nærmere beskrivelse av oppgaver 

Vedlegg 2 (s.20): Organisasjonsutvikling og digitalisering 
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Vedlegg 1: Nærmere beskrivelse av oppgaver 

 

4.1.1 Administrativ fagområde: Rekruttering 

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosess 
eier 

Tilsettinger og rekruttering  Bistillinger (tilsetting i toerstillinger 20%) 

 Faglige stillinger 

 Teknisk / administrative stillinger 

 Post doc og stipendiater 

 Forlenging av tilsetningsforhold 

 Målrettet rekruttering 

 Kombinerte stillingar (lyse ut saman med andre 
institusjonar) 

 Lederekruttering (faglige og administrative) 

 Intern rekruttering 

Ja 

Arbeidsavtaler 
(digitalisering) 
 

 Fast tilsette 

 Midlertidig tilsatte 

 Timelærere / gjesteforelesere/ 
studentassistenter 

 Lønn / Næring (skjæringspunkt) 

 (Sensoravtaler) 

 Lønnsfastsetting og forhandlinger ved tilsetting 

Ja 

Strategisk 
bemanningsplanlegging 

 Ja 

Opprykkssøknader  Ja 

Sidegjøremål  
 

 Godkjenning og registrering (digitalisering her 
er svært aktuelt) 

Ja 

Mottak av nytilsatte   Mottak av utenlandske nytilsatte 
internasjonalisering (mulig samarbeid med UiB 
på dette)  

 

Ja 

Avslutning av arbeidsforhold 
 

 Bekreftelser og attester 

 Oppsigelse 

 Avskjed 

Ja 

Sekretariat for 
tilsettingsorganene 

 (På institusjonsnivå og på fakultetsnivå) Ja 

Attestasjon / autorisering 
 

 Reiseregninger ved intervju 

 Sakkunnig utvalg 

Ja 

 

4.1.2 Administrativ fagområde: Lønn 

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosesseier 

Lønnsutbetaling Hovedlønn 
Bonuslønn 

Ja 

Refusjoner NAV  Ja 
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Reise – og utgiftsrefusjon  Ja 

Oppfølging mobilforbruk  Ja 

Offentlig rapportering SPK, DBH, Div.rapporter Ja 

Fagforening  Ja 

Div. inkassotrekk 
Div. interressetrekk  

 Ja 

Ppome  Ja 

Vedlikehold org.kart  Ja 

Arbeidsflyt Roller og tilganger Ja 

Brukerservice Service, rågivning og opplæring Ja 

Godkjenne bank  Ja 

Bokføring  Ja 

Forskudd reise/lønn  Ja 

Oppgaver Altinn  Ja 

Avstemming  Ja 

Tid, fravær og ferie  Ja 

Årsavslutning  Ja 

Sykemelding Krav, avstemming, oppfølging NAV Ja 

Pensjon18*  

 Ta imot melding om avgang/oppsigelse i P360 

 Ved AFP ta mot utfylt skjema fra den ansatte 
(dette kommer i internposten, men blir lagt inn i 
P360 av den ansatte) 

 Sende pensjonsmelding til SPK via Altinn 

 Svare den ansatte med brev i P360:   
o ved avgang alderspensjon eller AFP 

sendes brev med bekreftelse på at 
arbeidsforholdet opphører og takk for 
innsatsen 

o ved delvis avgang AFP sendes bare en 
bekreftelse til den ansatte (og leder) på at 
det er registrert i SPK + kopi av 
pensjonsmelding 

 

Ja 

Brukerstøtte pensjon AFP*  Svare på spørsmål og henvendelser fra ansatte og 
ledere. Skal ikke ha ansvar for pensjonsrådgivning. 

Krever samarbeid med: 

 Ansatte og ledere, SPK, Interne redaktører i 
Compendia ved oppdateringer av rutiner og 
skjemaer, Dokumentsenteret (post og brev i P360)  
 

Ja 

Digital sykmelding19   Fordele digitale sykmeldinger i Altinn Ja 

                                                           
18 *Dette er oppgaver hvor saksbehandler alltid må ha informasjon fra lønn for å kunne sende inn 
pensjonsmelding. I andre institusjoners lønnsfunksjoner er dette oppgaver som ligger til lønn nettopp for at de 
som sitter på den viktige informasjonen også utfører arbeidet. Det er laget maler for brev og rutinebeskrivelser 
for dette. Opplæring vil også bli gitt. 
19 Selve registreringen av sykemeldingen, og oppfølging av refusjonskravene kan ligge til lønn. 
Oppfølgingsplaner/ tilrettelegging mm vil ledere ha ansvar for, med støtte fra IA-kontaktene. Her må HMS 
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  Håndtere sykmeldinger i Altinn 

 Følge opp registrering av fravær i SAP (dette blir 
forhåpentligvis digitalisert) 

 Informere ansatte og ledere  

 Samarbeid med personalseksjonen om opplæring. 

 Ledelsen ved HVL må beslutte hvem som skal ha 
ansvar for dette. (eget prosjekt)  

Samarbeid med:  

 Ansatte og ledere, NAV, HR, redaktører i 
Compendia ved oppdatering av rutiner 

 

Pleiepenger  
 

 Pleiepenger behandles som sykmeldinger, brev er 
ikke nødvendig i P360. 

 Informere Dokumentsenteret om rutiner. 

Ja 

 

4.2.1 Administrativt fagområde: HMS, sikkerhet og beredskap 

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosesseier 

HMS  HMS Handlingsplan (fysisk, psykososialt) 

 AMU-HAMU, sekretærfunksjon 

 BHT 

 Velferdsutvalg (Helsefremmende/mangfoldstiltak) 

 Beredskapsarbeid/ Øvelser 

 Sikkerhetsarbeid 

 KunnskapsCIM 

 Samarbeidsorganer: Statsbygg, Saman 

Ja 

Miljøfyrtårn  Ja 

AKAN  Akanutvalg, sekretærfunksjon Ja 

Compendia  HMS-håndbok Ja 

Uønskede hendelser  (eks.yrkesskader)  Ja 

 

4.2.3 Administrativt fagområde: Lederstøtte- og personaloppfølging   

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosess 
eier 

Medarbeidersamtalen Utvikle og vedlikeholde verktøy Ja 

Undersøkelse 
varsling/klage 
Personalsaker 

Lederstøtte samtaler  
Undersøkelse varsling, klage,  
Lederstøtte gjenopprettende tiltak 

Ja 

IA IA – Handlingsplan, IA-utvalg, sekretærfunksjon Ja 

Rettighetsbaserte 
permisjoner 

 Ja 

 

 

                                                           
kobles på som rådgivende rolle i organisasjonen. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide plan 
for digitalisering av sykemeldinger.  
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4.2.4 Administrativt fagområde: Medbestemmelse, avtaleverk og strategisk analyse: 

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosesseier 

Forhandling og 
medbestemmelse 

 Løpende oversikt over tillitsvalgte etter HA/TPA på 
ulike nivå, og etter HTA/Tjtvl. Tilrettelegging for 
deres medbestemmelse. 

 Sekretærfunksjon løpende ID(F)-møter. 

 Forberedelser/tilrettelegging/oppfølging lokale 
forhandlinger etter HTA 2.5.3/2.5.2 

 Tekniske forberedelser – medlemslister, 
lønnslister 

 Utvikling av systemer/verktøy til bruk i 
gjennomføring av forhandlinger 

 Avklaringer om prosess, forberedelser, 
møteoppsett 

 Analyser, strategi/taktikk til 
forhandlingene 

 Sekretærfunksjon/tilrettelegging 

 Oppfølging av resultatet 

 Forberedelser/tilrettelegging øvrige forhandlinger 

 Lønnsforhandlinger 2.5.5 

 Særavtaler, andre grunnlag 

 Rådgivning til ledere på alle nivå i saker om statlig 
avtaleverk/øvrig regelverk (ledelse og 
arbeidsgiverfunksjon) 

 Saksbehandler/utreder for div. saker tilknyttet 
feltet.  

 Styringsdata på personalfeltet – årlige/ad 
hoc-rapporter, svare på spørsmål etc. 

 Avklaringer for lønnskontoret og andre 

 Høringer/tilbakemeldinger til 
departementet/andre 

 Utredning/analyse 
 Andre oppgaver som ligger til funksjonen i dag: 

 Forvaltning B-tillegg utdanningsledere og 
studiekoordinatorer/seksjonsledere 

 Behandling av «lønnslån»/forskudd på lån.  

Ja 

Avtaleverk og policy-
utvikling 

Livsfasepolitikk, Mangfold og likestilling m.m. 
Tilpasningsavtale, personalreglement, 
fleksitidsreglement, særavtaler 

Ja 

Strategisk analyse Retningslinjer for bruk av nøkkeltall  
Lederstøtte – kunne levere analyser, rapporter og 
tallgrunnlag til strategisk arbeid i fakultetene. 
Behov for å utvikle denne kompetansen, og utnytte 
systemene våre for å hente ut tallmaterialet. 

Ja 

SAP SAP skal være et autoritativt system i organisasjonen, og 
systemeieransvaret legges til organisasjonsdirektøren, 
og seksjon for arbeidsgiverpolitikk har et 
utviklingsansvar for SAP i samarbeid andre brukere 

Ja 
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4.2.5 Arkivtjenester og dokumentbehandling (alt 1) 

Oppgaver Nærmere beskrivelse Prosesseier 

Posthåndtering – 
arkivbegrensning 

Ikke arkivverdig post viderefordeles 
Arkivverdig post 

- Journalføring inngående og utgående dokumenter 
- Kvalitetssikring 
- Restanseoppfølging 
- Offentlig journal – innsyn 

Post ut (Sogn og fj) – frankering 

Ja 

Historisk arkiv Framfinning av saker og dokumenter og vedlikehold 
Ordne og avlevere fysiske og elektroniske arkiv 

Ja 
 

Brukerstøtte Veiledning i P360, systemteknisk brukerstøtte Ja 
 

Opplæring/kurs  Ja 

Utvalg Systemadministrasjon av utvalgsmodulen i P360, samt 
opplæring/brukestøtte 

Ja 

Vedlikehold elektronisk 
base 

 Ja 

Ordne og avlevere fysisk/ 
elektronisk arkiv 

 Ja 

Lederansvar - fagansvar Synliggjøring, arkivplan/internkontroll, digitalisering, 
informasjonssikkerhet, dokumentfangst 

Ja 

Arkivplan/ internkontroll Digitalisering 
 

Ja 

Informasjonssikkerhet  Ja 

Rutineutvikling Systemadministrasjon, Midlertidig organisasjon – endelig, 
Dokumentfangst 

Ja 

Oppfølging Ufordelte saker og dokumenter, restanser (ubehandlede), 
arbeidsflyt (dokumenter sendt til godkjenning eller 
gjennomgang), reserverte dokumenter, ekspederingsovervåking 

Ja 
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Vedlegg 2: Organisasjonsutvikling og digitalisering 

 

Funksjonsplan- OU og digitalisering  

1. Prosjektorganisering og -prosess 
Utkast til funksjonsplan følger mal for arbeid med og utforming av funksjonsplanene og er delt inn i 

følgende fem deler: 

1) Målbilde for funksjonsområdet 

2) Utfordringsbilde 

3) Organisering 

4) Ledelse 

5) Enheter og delfunksjoner 

Digitalisering og Organisasjonsutvikling anses som to funksjonsområder. Samtidig er det ønskelig at 

sammenhengen mellom disse to funksjonsområdene løftes i arbeidet med funksjonsplanarbeidet. Det 

ble derfor etablert en tverrgående arbeidsgruppe innen prosjektområdet organisasjon. 

Arbeidsgruppen skulle spille inn på - og utfordringsbildet og organisering av digitaliserings- og 

organisasjonsutviklingsarbeidet i HVL til funksjonsplanarbeidet i prosjektgruppe organisasjon. I dette 

dokumentet er innholdet i hovedsak hentet fra arbeidsgruppens møter 25.10, 1.11 og 13.11. Tekst i 

kursiv er hentet fra malen. 

Deltakere i underprosjektgruppe OU/digitalisering har vært 

 Tage Båtsvik (leder) 

 Morten Morlandstø  

 Aslaug Grov Almås  

 Anne Marthe Kaldestad Hanstveit  

 Ida Heggholmen 

 Knut Erling Øien 

 Gro Nesheim (sekretær) 

Del 1 – Funksjonsplan for området organisasjonsutvikling  

1. Målbilde for organisasjonsutvikling og digitalisering  
Det er forventet at både organisasjonsutvikling og digitalisering blir løftet i strategiarbeidet. HVL må 

sette seg høye mål for organisasjonsutvikling og digitalisering med en kompleks organisasjonsstruktur 

med stor geografisk spredning. Målene fra fusjonsplattformen må operasjonaliseres. Likeså med 

relevante målområder fra Utviklingsavtalen og Plan for 2018. Universitetsambisjonen, samt 

ambisjonene om å bygge sterkere og mer solide fagmiljø og å kunne svare bedre på omstillingsbehov, 

og målet om at HVL skal framstå som en samlet institusjon er førende for det videre arbeidet. 
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Organisasjonsutvikling og digitaliserings må ha som mål å: 

 Øke den interne kapasiteten til å drive endringsarbeidet i HVL.  

 Drive systematisk og helhetlig lederutvikling.   

 Utvikle og drive tverrfakultært og/eller institusjonelt endringsarbeid.  

 Være en tydelig støtte inn mot den helhetlige virksomhetsstyringen i HVL. 

 Bidra til å kople strategier og organisasjonsutvikling.  

 Fremme bruken av komplementær kompetanse i organisasjonen, som metode og mål. 

 Tydeliggjøre fakultetenes og enhetenes/avdelingenes handlingsrom for å utvikle organisasjonen. 

 Samle og systematisere erfaringer og ny kunnskap fra fakultet og enheter med overføringsverdi til 

andre deler av institusjonen.  

 

Arbeidet med organisasjonsutvikling og digitalisering må innrettes slik at det: 

 Er praksisnært og virksomhetstilpasset i sin arbeidsform, og støtter det konkrete utviklingsarbeidet 

i fakulteter og enheter/avdelinger. 

 Har kompetanse og ressurser til å designe, etablere og støtte gode prosesser for endring. 

 Har analysekapasitet til å kunne ta initiativ til endringer. 

 Kan gjennomføres parallelle utviklingsprosjekter ved å ta i bruk temporære arbeidsformer (mindre 

byråkratisert) og jobbe prosessbasert (horisontalt og vertikalt).  

 

2. Utfordringsbilde for organisasjonsutvikling og digitalisering  
Økt grad av spesialisering/profesjonalisering er et resultat av formaliserte linjer og system, og vil gi høy 

grad av faglig kompetanse knyttet til arbeidet som skal utføres i de ulike enhetene. Samtidig er det en 

risiko for mindre erfaringsoverføring og mindre samvirke/ samhandling på tvers av avdelinger og 

fakultet. Kommunikasjonen vil trolig foregå hovedsakelig gjennom etablerte linjer. Det kan gjøre det 

vanskelig å involvere andre funksjoner ved behov for annen kompetanse, samt vanskelig å skape 

eierskap utover egen funksjon/enhet. Samarbeids – og delingskompetanse er kritisk for å lykkes.  

Utfordringsbildet for samvirke mellom digitalisering og organisasjonsutvikling kan skisseres som følger: 

 Synliggjøring av konkret nytteverdi, læringspunkt og kvalitetsutvikling for den enkeltes 

arbeidssituasjon  

 Sikre at implementering av ulike teknologiløsninger inkluderer behov for endringer i (personalets) 

holdninger, kompetanse og atferd.  

 Bygge fleksible nok prosesser, som enkelt kan forbedres og forenkles etter hvert som bildet endrer 

seg. 

 Utvikle og rekruttere riktig kompetanse til å støtte en bred digitaliseringsutvikling i HVL. 

Digitalisering krever samvirke mellom, og kobling av teknologisk kompetanse, OU-kompetanse, 

pedagogisk kompetanse, virksomhetskompetanse etc 

 Gjensidig uavklart forventningsnivå til ambisjoner for digitaliseringsutviklingen.   

 God kobling mellom digitaliseringssatsing, nye organisasjonsprinsipper og ledelsesmodeller. 

 

En del av det utfordringsbildet er å finne gode arbeidsmetoder for kobling av organisasjonsutvikling og 

digitalisering til andre strategisk viktige funksjonsområder. Det gjelder særlig:  
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 Kvalitetsutviklingssystem (utviklingsdelen) og virksomhetsstyring (de delene som ikke angår 

økonomi og areal). Sammenhengen mellom strategi, planer, rapportering og oppfølging.  

 Samhandling, herunder erfaringsoverføringer, kunnskapsdeling, utvikling og forvaltning av 

kunnskap, metoder, verktøy etc. 

3. Organisering 
 

Ansvaret for organisasjonsutvikling og digitalisering blir lagt til ulike enheter under 

organisasjonsdirektør. Det vil likevel være avgjørende at de to enhetene samarbeider tett. 

Digitalisering transformerer alle sektorer og vil endre også vår sektors arbeidsformer i eksponensiell 

fart. Det er derfor vanskelig å snakke om organisasjonsutvikling uten at det involverer digitalisering 

eller om digitalisering uten at det omhandler organisasjonsutvikling.  

 

Organisasjonsutvikling 

OU sorterer som en enhet under organisasjon og organisasjonsdirektør. Enheten skal jobbe 

horisontalt og vertikalt med prosesser for kvalitetsutvikling (i hovedsak på bestilling fra fakultet og 

ledelse, men også egeninitierte prosjekt/prosesser) og skal jobbe for å heve 

samarbeidskompetansen, utnytte/vise sammenhenger og mulighetsrommene og gi den nødvendige 

støtten til dekaner (og andre ledere) i sine prosesser og prosjekt. Digitalisering som innebærer 

betydelig omstilling vil være naturlig at OU skal støtte opp under.  

Det må etter vurdering av behov, settes ned team. De enkelte tilsatte, vil kunne fungere i flere team. 

Team kan etableres på tvers av enheter. 

Digitalisering 

Digitalisering foreslås lagt til enheten «IT og digitalisering», med en egen underenhet for prosjekt, 

endring og digitalisering. Denne underenheten skal delta i prosjekter i organisasjonen hvor det 

kreves IT kompetanse og gjennomføre prosjekt og utvikling for å optimalisere og videreutvikle de 

tjenester som IT tilbyr. Videre skal seksjonen gjennomføre prosjekt og utvikling for å tilby nye 

tjenester som er etterspurt i organisasjonen, samt bidra til den digitale satsingen til HVL. 

Organisasjonskart for funksjonsområdet20. 

                                                           
20 På einingsnivå. 
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Alternativ organisering 

Gruppen har valgt å sette opp en alternativ organisering der OU legges i stab til 

organisasjonsdirektør. Dette av hensyn til uavklarte behov i organisasjonen. Det som i dag peker seg 

ut som behov, er ikke sikkert vil være fremtidens behov. En slik midlertidig plassering (bestemt tids- 

og kostnadsramme) kan være gunstig med tanke på de skisserte gråsonene, da plassering kan åpne 

for større grad av samarbeid/samhandling på tvers. Det kan også være aktuelt at flere områder, som 

for eks. virksomhetsstyring (som i sammenhengen mellom strategi, oppfølging og rapportering) kan 

legges til denne enheten.  Det vil da bli behov for en faglig leder av funksjonsområdet som ev legges i 

stab.  
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4. Leiing21 
  

Kort skildring av leiarstruktur, rapporteringslinje, ansvar og mynde (inkl. prosesseigarskap) innanfor 

funksjonsområdet.22 

Leder OU-enhet:  

 budsjett/økonomiansvar  

 rapporterer til organisasjonsdirektør 

 personalansvar for tilsatte i OU-enhet  

 overordnet fagansvar/kompetanseforvaltning  

 møte ved behov i ledergruppe eller andre fora 

 

Arbeidet blir gjort i team og prosjektgrupper på tvers i enhet, og med deltakelse fra andre enheter i 

HVL.  

 

Leder for enhet for prosjekt, endring og digitalisering:23 

 

 budsjett/økonomiansvar  

 Rapporterer til leder av digitaliserings- og IT-enhet 

 personalansvar for tilsatte i enhet for prosjekt, endring og digitalisering  

 overordnet fagansvar/kompetanseforvaltning  

 møte ved behov i ledergruppe eller andre fora 

 

Arbeidet blir gjort i team og prosjektgrupper på tvers i enhet, og med deltakelse fra andre enheter i 

HVL.  

 

Totale ressurser ved seksjon for organisasjonsutvikling: 4-7 årsverk 24  

Totale ressurser ved Prosjekt, endring og digitalisering: 4 årsverk 

 

                                                           
21 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. 
22 Prinsipp for leiarstruktur på nivå 3 og 4 vert utarbeidd på mandat frå rektor, og vil leggje føringar for prosjektarbeidet. 
Delegasjon vert utarbeidd av delprosjekt P3.4. 
23 Leder digitalisering og IT-enhet har ansvaret for funksjonsområdet digitalisering i organisasjonsavdelinga, med leder for 
enhet for prosjekt, endring og digitalisering som operativt ansvarleg for digitaliseringsarbeidet i enheten.  
24 Organisasjonsutvikling har ikke vært organisert i egne enheter i de tidligere institusjonene. Etter dagens organisering er det 

kun 4 årsverk som er definert som stillinger knyttet til organisasjonsutvikling. Gjennom kartleggingsarbeidet ble ikke OU som 

område tilstrekkelig avdekket. Vi er likevel kjent med at det er årsverk i HVL som er knyttet til OU, men disse er skrevet inn i 

andre funksjonsplaner. Det er forventet at ressursbehovet er mer tydelig etter at alle funksjonsplanene foreligger, og vi kan se 

de enkelte områdene i sammenheng.  
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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: 

Ansvar og oppgaver: 

OU-enhetens oppgaver er å bidra til at mål og ambisjoner ved HVL blir realisert ved å svare på behov, 

støtte opp under, utrede og kartlegge det som til enhver tid er gjeldende behov i organisasjonen. Disse 

oppgavene vil være knyttet til strategi, mål og ambisjoner- og vil variere fra år til år eller periode til 

periode. Oppgavene vil slik følge behovene i organisasjonen. Organisasjonen er ikke satt enda. Dermed 

er det viktig å legge til rette for en enhet som har både kapasitet og kompetanse til å bistå med å 

fremskaffe gode beslutningsgrunnlag og bistå i prosessutvikling for å løse organisasjonens aktuelle 

behov når de inntreffer. OU-enheten bør f.eks. ta ansvar for at det systematisk blir generert data om 

egenskaper ved vår drift på tvers av systemer, som sikrer datafangst til nytte for både 

virksomhetsstyring, kvalitetsutvikling med mer. Videre må OU-enheten følge opp og videreutvikle 

arbeidet som er gjennomført for å kartlegge arbeidsprosesser (kjerneprosesser, ledelses- og 

endringsprosesser) med tanke på forbedringer25.  

 

1. Organisasjonsutvikling og –endring 

Design- struktur og prosess 

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt i de 

omgivelser som omringer oss. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess og ikke et enkelt 

initiativ. Tiltakene må være målrettet og områdene i en organisasjonsutvikling dreier seg blant annet 

om å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse, utvikle nye samarbeidsformer og endre adferd for å 

oppnå organisasjonens mål. 

Forskning og praksis understreker betydningen av hvordan endringer og utviklingsprosesser 

gjennomføres for at resultatet skal bli bra. Endringsmotstand eller endringstretthet skyldes ikke 

økende grad av endringer og utviklingsprosjekt, men hvordan endring og utviklingsarbeid 

gjennomføres. OU skal dermed tilrettelegge for gode organisasjonsutviklingsprosesser, gjennom å 

bistå med å definere prosessens formål, avklare forventninger, øke kunnskapen til de berørte og 

forankre prosessene. OU skal øke transformasjonskapasiteten i HVL.  

 

OU skal gi støtte til fakultetsvise endrings-/utviklingsinitiativ, men samtidig kunne utvikle, etablere, 

gjennomføre og evaluere større prosjekt. 

 

                                                           
25 Det er lagt inn stor investeringer i å kartlegge og dokumentere prosessene i inneværende fase. Dette 
arbeidet må vedlikeholdes og arbeidsprosessene må justeres etterhvert som organisasjonen setter seg. Dersom 
OU eier disse prosessene er det behov for en ekstra ressurs. 
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Støtte til å nå strategiske målsettinger 

Å kontinuerlig utvikle organisasjonen i riktig retning og gjennomføre endringer er et lederansvar, og 

OU skal i hovedsak arbeide på bestillinger fra ledelse og fakultet, og slik bidra til å nå strategiske 

målsettinger. OU skal således være en støtte for både drift og utvikling i de verdiskapende enhetene i 

organisasjonen. OU-enheten vil levere input (analyse) til strategiske OU-satsinger og være leverandør 

til større program- og/eller prosjektsatsinger, samt støtte fakultetsvise (og andre enheters) 

endringsinitiativ. OU skal fremskaffe beslutningsgrunnlag (strategisk og analytisk). 

 

Støtte endringsledelse 

Organisasjonsendringer kan utfordre kommunikasjon og samhandling i organisasjonen. OU skal bistå 

lederne ved å anbefale kunnskapsbaserte løsninger og arbeidsprosesser, på bakgrunn av forskning og 

på bakgrunn av erfaringer i egen organisasjon, samt bistå med prosjektstøtte i gjennomføring ved 

behov. Relevant informasjon og erfaringer fra fakultet og enheter med overføringsverdi skal gjøres 

tilgjengelig.  

 

OU skal bidra til en profesjonalisering av prosjektarbeid og endringsarbeid ved HVL, og bidra til kvalitet 

i planlegging, gjennomføring og evaluering/ oppfølging. Sentralt i dette arbeidet er bruk av 

komplementær kompetanse ved å legge til rette for samhandling på tvers av enheter og ulike roller i 

prosessene. 

 

Arbeidsmiljø 

Det er behov for å etablere en systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet ved HVL. Ved 

siden av kravet som ligger i arbeidsmiljøloven, står HVL i betydelige endringer og omstilling som stiller 

store krav til ansatte. Omstillingsprosesser vil i mange sammenhenger medføre økt belastning på 

individ- og gruppenivå. Dette stiller større krav til organisasjonen når det gjelder å skaffe kunnskap om 

arbeidsmiljøsituasjonen til ansatte, for å kunne identifisere behov for tiltak og oppfølging i henhold til 

arbeidsgivers omsorgsplikt. Når alle ressurser og kapasitet er bundet til drift, er det vanskelig å 

prioritere et godt og systematisk arbeid for å ivareta arbeidsmiljøet – selv om dette er sentralt i 

organisasjonsutvikling. Fokus på arbeidsmiljøet er nødvendig, og kanskje mer nødvendig, nettopp på 

grunn av den fasen HVL befinner seg i. Å legge dette arbeidet til en egen OU-enhet bidrar til at det blir 

prioritert som et mer systematisk og langsiktig arbeid.  

Ved de tidligere institusjonene er det gitt føringer om å bruke kartleggingsverktøyet ARK (Arbeids- og 

klimaundersøkelse) for å få et bilde av og følge opp arbeidsmiljøet. Ved siden av å gi ansatte kunnskap 

om og redskap for å mestre endringsutfordringer fremover, er en viktig målgruppe ledere på nivå 3 og 

4 som skal være tett på medarbeiderne i den nye organisasjonen 

Det er behov for å etablere et prosjekt under OU som kan drifte selve kartleggingen og støtte lederne 

i å systematisk overvåke og følge opp arbeidsmiljøet på tvers av studiesteder ved HVL.  OU kan også 

eie implementeringsprosesser av nye rutiner og retningslinjer for arbeidsmiljøutvikling26. 

                                                           
26 Eksempelvis rutiner for konflikthåndtering og varsling (AMU 29.03.17).  
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Arbeidsoppgaver i denne sammenheng kan være å utarbeide plan for kartlegging av arbeidsmiljø på 

kort og lang sikt (ARK), bearbeide data og utarbeide evt. forslag til tiltak på organisasjonsnivå og evt. 

enhetsnivå- i samarbeid med enhetsledere, planlegge og gjennomføre opplæring i konflikthåndterings- 

og varslingsrutiner for tillitsvalgte og verneombud, samt for ledere (kan være ett av flere tema i en 

kursrekke for nyetablerte ledere), planlegge implementering av rutiner i organisasjonen for øvrig. 

 

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

o Deltaking avhenger normalt ikke av campus 

o Organisering lokalt eller på tvers av flere campus må avgjøres i det enkelte prosjekt  

o Deltaking fra og i andre enheter ved behov. 

 

2. Læring og utvikling 

OU skal gi støtte til systematisk kompetanseutvikling i organisasjonen. Ledelsen vil gi retning på hva 

som blir prioritert på kort og lang sikt. OU utarbeider løsningsforslag i samarbeid med fakultet og 

administrasjon om hvilke tiltak som vil dekke organisasjonens læringsbehov, og hvilke virkemidler som 

skal vektlegges innen de ulike områdene.  

 

Under paraplyen strategisk kompetanseutvikling vil det være behov for å se på flere målgrupper og 

parallelle tiltak, men tiltakene bør knyttes til en overordnet plan som bidrar til strategisk sammenheng 

og riktige prioriteringer. 

Strategisk organisasjons- og kompetanseutvikling vil innebære tiltak på både på virksomhetsnivå og 

enhetsnivå og kan innebære blant annet opplæring av nyansatte (strategi, organisering, rutiner og 

retningslinjer), kompetansehevingsprogram (for eks. profesjons-, pedagogisk-, veilednings-, digital-, 

forsknings-, likestilling og mangfold-, utdanning- og administrasjonsfaglig kompetanse) og 

kompetanseheving.  

Plan for kompetanseutvikling inkluderer handlingsplan for ledelsesutvikling og opplæring- på tvers av 

campus for den samlede ledergruppen. Likestilling og mangfold er et annet område som må arbeides 

med i OU. Det kan være aktuelt at sekretærfunksjon for Likestillings og mangfoldutvalget27 på 

institusjonsnivå legges til OU. 

Et mulig område som OU skal følge opp, er Charter and Code28 - forskermobilitet i grenseflaten mellom 

internasjonalisering og kompetanseutvikling. Norsk lovverk dekker Charter and Code-prinsippene 

godt. Det viser nasjonale avviksanalyser utført av universitets- og høgskolesektoren og 

                                                           
27 Ikke avklart navn 
28 Forskning finansiert av Forskningsrådet skal foregå i tråd med prinsippene i EUs anbefaling "The European Charter for 
Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Researchers" (Charter and Code). Charter and Code er et sett 
med generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder. 
Prinsippene ble etablert av EU i 2005. Charter and Code retter seg mot alle forskere uavhengig av hvor de er i karrieren, 
hvilket forskningsfelt og sektor de jobber innenfor og hvilket ansettelsesforhold de har. Det tas hensyn til at forskere fyller 
mange roller som ikke bare omfatter ren FoU-virksomhet, men også veiledning, mentorvirksomhet, ledelse og 
administrasjon. 
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instituttsektoren. Likevel kan praksis forbedres. Forskningsinstitusjonene bør derfor hele tiden jobbe 

aktivt med prinsippene for å gi forskere attraktive arbeidsvilkår og muligheter for å utvikle sin karriere. 

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

o Deltaking avhenger normalt ikke av campus 

o Organisering lokalt eller på tvers av flere campus må avgjøres i det enkelte prosjekt  

o Deltaking fra og i andre enheter ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 


