
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til HR-OU 

98. Har du innspel til målbilete for funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 1)? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
HR skal bidra til felles administrativ praksis og likeverdige tjenester ved Høgskolen på Vestlandet  

HR skal ha profesjonelle rekruttering prosesser og effektive arbeidsprosesser   

HR skal se rekruttering i samspill med regionen og næringslivetA 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Savner fokus på å rekruttere og beholde ansatte med rett kompetanse, videreutvikle den viktigste 
innsatsfaktoren i en kompetansebedrift - de ansatte 

NTL (Tone Skjerdal) 
Det er vanskeleg å lesa ut frå dette målbiletet kva tenester denne avdelinga skal levera. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Innovervendt, savnar «kundefokus», behovet hos dei tenestene skal leverast til? 

Seksjon for utdaninng (Terje Bjelle) 
Begrepet HR bør skifta ut med eit norsk begrep. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Eit målbilete er ein visjon om framtidig situasjon. I dette målbilete finn ein ikkje noko om 
arkiv/dokumentsenter som i høyringsframlegget er lagt inn under denne eininga. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 

 Målbilde er altfor lite tydelig, og noen av målsetningene er egentlig rammeverk som uansett 
må følges.  

 Koblingen mellom målbilde og hvordan organisasjon er satt opp mangler. I vurderingene om 
hvordan organisasjonen settes opp finnes det flere viktige målsetninger nevnt som burde bli 
brukt i målbildet. 

 Tydelige målsetninger gjør det enklere å ta prioriteringer og beslutninger 

 Ein bør vere meir konkret i høve kva ein skal oppnå 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
HVL skal ha HR-tjenester for personaloppfølging som er nær ansatte på institutt og fakultet. 

Arbeidsmiljø – kompetanse og støtte. 

Savner at oppgaver knyttet til kartlegging av kompetanse og oppfølging av fagansatte i forhold til 
kompetanse (førstekompetanse, opprykk, osv.) – gjerne i tett samarbeid med fakultetene. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det bør tydeligere fremkomme hvem som er målbildet til HR feltet ved HVL. Til hvem er det HR skal 
levere tjenester av høy kvalitet? Hvem sine mål er det som skal oppnås? I målformuleringen er det 



både snakk om "våre" strategiske mål og HVL sine mål. Brukerperspektivet bør komme tydeligere 
frem. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
«HR skal ha god og profesjonell kompetanse på de tjenestene vi skal levere»  

«HR skal ha effektive arbeidsprosesser og levere tjenester av høy kvalitet»  

Dersom Dokumentsenter/arkiv skal ha profesjonell kompetanse på de tjenestene vi skal levere, eller 

ha effektive arbeidsprosesser og levere tjenester av høy kvalitet, er vi avhengige av å bli hørt når vi 

uttaler oss om hvilken organisering som vil kunne legge best til rette for ovennevnte. I tillegg er 

Dokumentsenter/arkiv sin kjerneområder først og fremst lovpålagte arbeidsoppgaver, noe det må tas 

hensyn til i organisatorisk innplassering. 

99. Har du innspel til utfordringsbiletet for funksjonsområdet Organisasjon-HR 
(kap. 2)? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Digitalisering.   

HVL må få oversikt på hvilke digitale verktøy som finnes på administrasjonsfeltet og som kan 
benyttes på tvers av campuser.  Tilgang til administrasjonsverktøy innenfor riktig brukergruppe på 
fakultet.    

Mangfold - økt omfang av søkere frå Universitet utenom Norden og Norge – digital kontroll av 
utenlandske vitnemål – (vitnemålsportalen som brukes i dag, er ikkje egnet for utenlandske 
vitnemål).  

HVL må kvalitetsikre vitnemål for alle søkere. Administrasjon av denne prosessen er tjent å være 
knyttet til fakultet mht innkalling til intervju og referanseinnhenting.  

Administrasjon av rekrutteringsverktøy må tas i bruk på fakultet for å forenkle og effektivisere 
rekrutteringsprosessen.   

Introduksjon for nyansatte 

Felles praksis ved introduksjon  til HVL for nyansatte i ett felles «Introduksjonsprogram « med 
tilleggsinformasjon om hvilket fagmiljø der er ansatt i/ fakultet.  

Hard HR ( begrep brukt i høring) utvikler program saman med operativ HR /administrasjon ved 
fakultet/campus.    

En operativ HR/  Administrativ teneste fakultetsnivå vil tilrettelegging foregå saman med leder. Den 
nyansatte vil få raskere og meir effektiv innføring til HVL.   

Internasjonalisering 

Det må utvikles lik praksis/ prosedyre for ansettelse av søkere utenfor norden/norge.  

Erfaring siste år tilsier at slik administrativ /operativ HR teneste /oppgåve ikkje blir utført i hard HR.  
Fakultet har behov for tettere oppfølging i slike saker ettersom de skal lede fagmiljø, å bruke mindre 
tid på administrativt arbeid. 

NTL (Tone Skjerdal) 
NTL meiner det er lagt for lita vekt på korleis eininga kan støtta leiarane i å driva den motiverande 
leiinga som bør finnast i ein kunnskapsorganisasjon.  

I fotnote 1 står det:  



"Fusjonsplattformen angir at ledere skal ha ansvar for mellom 20-30 ansatte".  I fusjonsavtalen står 
det på s. 4: "Som hovudregel skal leiarar i den nye institusjonen ha personalansvar for ikkje fleire enn 
20-30 tilsette". NTL reagerer på at fusjonsavtalen vert feilsitert på dette punktet. Me meiner òg at 
dersom HVL skal ha fjernleiing av einingar, så må makstalet reduserast til 15 tilsette sidan det er 
mykje meir krevjande å leia på avstand enn med stadleg leiing. Det bør difor berre verre unntaksvis 
leggjast opp til fjernleiing. 

Det å ha eit personalansvar medfører at ein må vera til stades med jamne mellomrom på alle stadene 
ein har tilsette, og ein må vera «der det brenn». Denne typen personalansvar kan ikkje ivaretakast på 
e-post eller Skype. Fjernleiing med personalansvar, med den store reiseaktiviteten dette inneber, er 
særleg uheldig i eit ressursperspektiv. Årsakene er fleire:  

 Ein vesentleg del av arbeidstida til leiaren vil bli nytta på reise. I Vestlandslandskapet veit ein 
at dette ikkje er tid som kan brukast (tilnærma) like effektiv som arbeidstid på ein av 
campusane.  

 Mykje reising inneber store reisekostnader. I ei framtid med meir avgrensa ressursar, er 
dette feil prioritering 

 Reising har ein miljøkostnad. Særleg mellom Sogndal og Bergen/Stord/Haugesund er det 
utfordrande å unngå fly. Dersom ein ynskjer at HVL skal vera miljøverksemd, må ein ha 
organisasjonsmodellar som byggjer opp under dette. 

 Reising på Vestlandet har ein HMS-risiko. Denne må ikkje undervurderast 

 Stor reiseaktivitet over lange avstandar er samla sett ein belastning for den det gjeld, 
inkludert familie og fritid for denne.  

Fjernleiing med personalansvar vil favorisera leiarkandidatar frå Bergen, og til ein viss grad frå Stord. 
Det er vesentleg mindre attraktivt å vera i lokalisert i Haugesund, Førde eller Sogndal for dei som skal 
ivareta tilsette på tvers av nærregionane.  

Ein koordineringsfunksjon på campus vil vera ei lite attraktiv rolle. Personalansvar bør knytast til folk 
som òg har ei fagleg leiarrolle på campus.  

Ein dimensjon ved det å vera tilsett i ein organisasjon, er å kjenna at ein er del av ein fellesskap. 
Dersom ein byggjer einingar uavhengig av geografi, vil ein missa eit viktig «lim» som det å høyra til i 
ei organisatorisk eining som òg har fysiske møte, inneber. Her vil geografiuavhengig personalleiing vil 
vera ei større ulempe for dei som høyrer til geografiske einingar med få tilsette, enn dei som høyrer 
til geografiske einingar med mange tilsette (dvs. Bergen). 

Desse momenta må avdelinga som arbeider med OU og personalutvikling ta omsyn til. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det er kome innspel om at «Trakassering på jobb er noe som HR må ta alvorlig. Om HVL f.eks. må 
miste en professor e.l. fordi denne har trakassert enkelte tilsette eller studenter. Selvsagt må alt gå 
riktig for seg i en slik prosess. HR må og kunne ta alvor mindre alvorlige klager som f.eks. uønsket, 
personlig kontakt. Dette må skje selvom HVL ønsker å ekspandere. Er dere klar til å være på 
tilsette/studenters siden mot HVL?» 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Punkta er i stor grad i samsvar med vår forståing av kva som er utfordringar både for heile HVL-
organisasjonen og HR-området. Alle fem områda er viktige, og spesielt punktet om profesjonalisering 
av arbeidsgivarfunksjonen.  Organiseringa /boksane under organisasjonsdirektøren vil venteleg 
påverke korleis desse punkta vil bli jobba med. Dette har vi innspel til i punkt nedanfor. 

Ei av utfordringane vil vere at organiseringa av TU vil føre til behov for meir ressursar enn dagens 
organisering. 



Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Bør effektivisering og avbyråkratisering tas med i utfordringsbildet? Enheten ønsker seg flere 
administrative ressurser. 

Vi savner omtale av opplæring av mellomledere i organisasjon som følge av ny faglig organisering. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Hovedutfordringen for arkivenheten har frem til nå i våre tidligere organisasjoner, vært at vi er 

underlagt avdelinger som det ikke er logisk eller formålstjenlig å være organisert under. Vi har ikke 

nødvendig tilgang til møtefora der øvrige administrative ledere treffes, og som vi har behov for å 

være en del av. Vi ønsker å være en integrert del av informasjonflyten. Dette er avgjørende for 

hvorvidt vi kan eller ikke kan utføre våre lovpålagte oppgaver på en god måte. Vi kommer ofte for 

sent inn i bildet, eksempelvis ved digitaliseringsprosjekter o.a., og kan derfor heller ikke være den 

ressursen det er ment av vår enhet skal være for organisasjonen. Vi er derfor svært opptatt av at 

plasseringen av vår avdeling skal være hensiktsmessig og bidra til å fremme arbeidet vi er pålagt å 

utføre til beste for HVL. 

100. Kva ulemper/fordelar ser ein ved å organisere arbeidsområda i ulike 
seksjonar (kap. 3)? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Innspill: "Mulig at dokumentsenter bør setjast eitt nivå høgare, DVs i grøn boks. Viktig å hugse på at 
dei også har viktige oppgåver knytt til studieadministrative saker og ikkje berre personalsaker. Bør 
likevel vere under org.direktør og ikkje knytt opp mot rektor.  

Når det gjeld tjenester som er nemnt lagt til fakulteta så lurer eg på kva de legg i punktet 
bonuslønn/variabel lønn. Det vil vere lønnskontoret som registrerer lønnsbilag - kva er det meint at 
fakulteta skal gjere med dette? Dersom det kun er klargjering av avtalar/lønnsskjem er det ok." 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Ulempene for fakultetene med en fragmentert ledelse i en fellesadminstrasjon er at det er uklart 
hvem vi skal kontakte i ulike saker. Ettersom flere deler av fellesadminstrasjone tenker mange ledere 
så blir totaliten svært kompleks og derav lite effektiv. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det stadlege perspektivet er viktig i mange omsyn, ikkje berre knytt til utvikling av regionane og 
leiing. Særleg spelar stad ei viktig rolle for rekruttering, både til leiarstillingar (frå Fusjonsavtalen: 
«balanse med omsyn til kjønn og geografi i rekruttering til lear- og nestleiarstillingane»), til utvikling 
av studiestadar og rekruttering av studentar (frå Fusjonsavtalen: «studiestadar, fag og utdanningar 
skal kunne profilerast særskilt» og «skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd 
på studiestadane») og dessutan rekruttering av tilsette (frå Fusjonsavtalen: «skal vere ein mangfaldig 
og spanande arbeidsplass som tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse»). 
Funksjonsplanen bør i større grad reflektere desse viktige prinsippa for avtalen som låg til grunn for 
fusjonen. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Ansvar for Pensjon og brukerstøtte for pensjon er lagt til fagenhet Lønn.  

 Dette er ei oppgåve som må ivaretas av personal/HMS sida dette er ei sak knytta til avslutning av 
arbeidsforholdet. 



Dette er eit eige fagområde utover oppgåver som lønnskontoret har. Pr i dag er dette oppgåver som 
ligg til personal/HMS. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Det er bra at arbeidsområda innanfor «organisasjon og HR» vert delt inn i ulike ansvarsområde, og 
ansvarsområda følgjer prinsippet i fusjonsplattforma at leiarar skal ha ansvar for mellom 20 – 30 
tilsette, og at fagområda vert vektlagt i inndelinga.  Det er ein fordel at kvart område er av ein viss 
storleik, og at ein på den måten vert mindre sårbar og får eit godt fagmiljø. 

Målsettinga bak organiseringa der ein vil skilje drift og utvikling gir ei litt underleg organisering. 
Tanken bak løn og rekruttering er forståeleg, men den store boksen der ein har samla 
arbeidsgjevarpolitikk, leiarstøtte, hms og krise og beredskap, i tillegg til dokumentsenteret, er ikkje 
noko godt forslag. Områda i denne seksjonen har lite med kvarandre å gjere, og kan ikkje dra så 
mykje nytte av å vere i lag. Det kan virke som HMS er plassert der fordi det passar å ha krise og 
beredskap på ein meir generell plass i organisasjonen. Dette bør ikkje blir løysinga. Fleire område kan 
tene på å vere meir i direkte linje under organisasjonsdirektøren. 

Vi foreslår at det vert gjort endring i den blå boksen under boksen «Seksjon for arbeidsgivarpolitikk, 
personaloppfølging, HMS og dokumentbehandling « (grøn boks) og at dei ansvarsområde vert slik;   

- arbeidsgivarpolitikk og leiarstøtte 
- arbeidsmiljø og HMS 
- Krise og beredskap 

Fleire punkt om forslag til ny inndelinga under Seksjon for arbeidsgivarpolitikk, kjem og fram under 
innspel til spørsmål 99. 

Sjølv om rekruttering er plassert vekk frå resten av HR feltet er det viktig med god flyt av informasjon 
mellom dei ulike arbeidsområda. Det er også viktig at sjølv om rekruttering blir sett på som ei 
"driftsoppgåve" må det også her vere tid for kompetanseheving og utvikling av feltet.  

Det er viktig å framheve at det internt vil være faste eller meir ad hoc baserte team internt og på 
tvers av seksjonane. Sjølv om rekruttering er plassert vekk frå resten av HR feltet er det viktig med 
god flyt av informasjon mellom dei ulike arbeidsområda. Det er også viktig at sjølv om rekruttering 
blir sett på som ei "driftsoppgåve" må det også her vere tid for kompetanseheving og utvikling av 
feltet.  

Det er viktig å framheve at det internt vil være faste eller meir ad hoc baserte team internt og på 
tvers av seksjonane. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Nokre medarbeidarar meiner at oppdeling av HR-feltet i seksjon for rekruttering mv. og seksjon for 
arbeidsgivarpolitikk og personaloppfølging er ei kunstig inndeling. Med få tilsette per campus er det 
store krav til fleksibilitet, og det kan bli krevjande å plassera tydelege ansvar for eit vidt spekter av 
oppgåver. Spesielt i innkøyringsfasen kan ei slik todeling av HR gå utover effektivitet og servicenivå. 
Nokre meiner at fageining for lønn bør flyttast til økonomi, medan andre ser fordeler med nært 
samarbeid mellom HR rekruttering og lønn.  

Nokre meiner at det er ein fordel å skilja HR drift og utvikling i to seksjonar.  

Til avsnitt om tenester som skal ligge til fakultet: Ok at tilrettelegging  av bonus/variabel lønn 
(kontering osb.) er lagt til fakultet, men det bør registrerast inn i SAP-HR av lønnsmedarbeidar i 
fellestenester. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Saken bør drøfte hvilke funksjoner som kan legges ut til fakultetene. 



Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det er klare fordeler med å organisere Organisasjon og HR i ulike funksjoner som spesialiserer seg på 
ulike områder. Det er også positivt at rekrutteringsressursene samles for å unngå den sårbarheten 
disse tjenestene har i dag og sikre kvalitet i tjenester, effektiv ressursutnyttelse og likebehandling i 
rekrutteringsarbeidet. 

Det som kan være negativt med spesialiseringen er at det for den enkelte ansatte ved HVL kan være 
vanskelig å finne ut hvor en skal henvende seg med hvilken sak innen HR-området. En kunne 
alternativt tenkt seg en organisering der en har en driftseksjon som ikke bare arbeider med 
rekruttering men har alt driftsarbeid A til Å i et livssyklusperspektiv som ansatt, altså fra tilsetting til 
opphør av tjeneste og med alle de spørsmål som er aktuelle underveis som permisjoner, søknad om 
bistilling osv. Ansatte i seksjonen kunne da være dedikert et visst antall personer i en bestemt 
organisasjonsenhet som de skulle følge samtidig som de hadde nyrekruttering til samme enhet. 
Fordelen er at det blir enklere for den ansatte å forholde seg til en person med vanlige spørsmål, og 
problemstillinger samt at HR-saksbehandlerne får en noe større bredde i ansvarsoppgavene. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Alternativ egen enhet direkte under organisasjonsdirektør: 

Det var enighet fra alle de ansatte i vår enhet om at vi mener den beste og riktigste organiseringen er 

som egen enhet direkte under organisasjonsdirektør, der enhetsleder (arkivleder) har både personal-

, budsjett- og fagansvar selv. Vårt fagområde gjennomgår store endringer og vi er helt avhengige av å 

kunne arbeide proaktivt. 

Mange av våre arbeidsoppgaver er helt avhengige av et tett og direkte samarbeid med de 

nødvendige enhetene, noe som forvanskes når vi må gå via en annen enhet og enhetsleder for å bli 

inkludert og for å få tilgang til virksomhetens digitaliseringsprosjekter og for å få tilgang til løpende 

informasjon om organisatoriske endringer i HVL.  

Alternativ underlagt OU/digitalisering: 

Dersom vi ikke får bli organisert som egen enhet, ønsker vi av faglige hensyn å bli underlagt enhet for 

OU/digitalisering, eller IT. Ikke noen av de andre administrative støttefunksjonene. Det er derfor 

avgjørende at vår enhet får en strategisk og nær plassering i forhold til digitalisering og 

organisasjonsutvikling, da dette er helt sentrale kjerneområder vi må forholde oss til for å kunne løse 

våre kjerneoppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Ut fra at høringsutkastet ikke tar høyde for å organisere oss som egen enhet, ser vi det som helt 

naturlig og svært nødvendig å være knyttet til enheten OU/digitalisering dersom vi skal sikre en 

funksjonell og fremtidsrettet/proaktiv drift av Dokumentsenterets lovpålagte kjerneområder.  

Alternativ underlagt HR: 

Vi har ikke gitt innspill på å bli underlagt HR-enheten, da vi mener at det faglig sett er en avdeling vi 

ikke hører sammen med, og at det å være underlagt en avdeling som ikke har nødvendig kunnskap 

om og spisskompetanse innen vårt fagfelt, vil undergrave muligheten vi har til å oppfylle lovpålagte 

oppgaver enheten vår har i HVL, og hindre at vi kan arbeide proaktivt slik kjerneområdene våre 

krever at vi kan gjøre.  

Alternativ som styresekretariat: 

Dette alternativet vil medføre den dårligste løsningen for Dokumentsenter/arkiv og er ikke noe vi 

støtter. 



Forslaget er i tillegg uten konkret innhold. Argumentet for å legge arkiv/dokumentsenter hit, er å øke 

det støtteapparatet til toppledelsen. Dette er ikke et argument som er faglig forsvarlig eller faglig 

begrunnet, og tar ikke utgangspunkt i at målet må være å først og fremst tilrettelegge organiseringen 

slik at vår enhet kan utføre våre lovpålagte oppgaver. Forslaget har heller ikke blitt diskutert eller 

drøftet med oss som fagmiljø, noe som oppleves som topptungt og lite demokratisk. 

Vårt fagområde har sine kjerneområder og lovpålagte oppgaver som må løses fortløpende.  

Kjerneoppgavene til Dokumentsenter/arkiv er av en utpreget administrativ karakter, noe som 

medfører at det å plasseres direkte under rektor sammen med fagtilsatte vil være helt feil for oss. Vi 

er avhengige av så stor nærhet som mulig til de administrative områdene, og vil derfor ikke 

organiseres under rektor, men direktør for organisasjon/HR. 

101. Har du øvrige innspel til forslag til organisering av funksjonsområdet 
Organisasjon-HR? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Innspill: "Eg meiner framleis at pensjon ikkje er ei oppgåve for lønnsområdet, med unntak av eitt 
punkt i søknadsskjemaet til SPK. Pensjon er avslutning av arbeidsforhold, og sjølv om vi no blir ein del 
av Personal er dette ei oppgåve som er nærmare knytt til HMS-området. Vi skal bidra med det vesle 
vi kan knytt til lønn før og etter pensjonstidspunkt, men utover dette er pensjonering ei oppgåve for 
leiarar og dei som driv med personalpolitikk og oppfølging av tilsette." 

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken) 
OU – IT/digitalisering – Senter for nye medier – drift – utdanning :  

I funksjonsplanene er det områder som er overlappende/tett kopling med hovedoverskrift ‘effektiv 
drift’/’kvalitetsutvikling’ og som fordrer organisasjonsutvikling. Det bør være en funksjon som har et 
koordinerende ansvar for å få en best mulig og målrettet ressursbruk i ei matriseorganisering.  

Generelt til personal, forskning, utdanning :  

Økonomiseksjonen har lagt opp til fakultetsteam med dedikerte ressurser mot fakultet, men som er 
fleksibelt. Jeg mener det ville bli bedre samlede tjenester til fakultetene dersom flere enheter tenker 
på samme måte i forhold til støtte til fakultetene. Da vil disse teamene kunne ha felles 
informasjonsflyt til/fra fakultet for felles oppdatering, og fakultetene får støttefunksjoner i 
fellestjenestene som kjenner forholdene ved fakultetet (kan fange opp støttebehov) og fakultetet vet 
hvem de skal forholde seg til. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Etter vår vurdering er det en klar fordel å ha administrasjon  på fakultetet, knyttet til personalfeltet 
generelt og rekruttering/lønn. Administrasjon med tilhørighet og kjennskap til fakultet/ institutt vil 
effektivisere og kvalitetssikre personalfeltet.     

Det er besluttet av styret at man skal ha tilsettingsutvalg/råd ved fakultetene.  

• Fakultetene må ha administrasjon som står i forhold til denne beslutning.  

• Kontaktpunkt i fakultetet –  

o en  må løfte blikket og se administrasjons oppgaver langt meir enn som « HR agenter » skal 
gjøre forarbeidet/grovarbeidet til saksbehandler. Det finnes i dag rekrutteringskompetanse på tvers 
av campuse/ fakultet som kan ta ansvar for hele rekrutteringsprosessen. 
Rekrutteringsmedarbeideren må være med i rekrutteringsprosessen frå A til Å.  



o administrasjon av rekrutteringsprosessen på fakultet/campus kan være profesjonell og 
effektiv, det handler meir om å organisere og formalisere faste administrasjonsmøter / HR møter / 
rekruttering/ lønn.  

o Erfaring frå avdeling viser at det er fordelaktig og effektivt at 
saksbehandleren/administrasjon kjenner fakultetet og hvilke strategi /satsningsområde de har. En 
administrasjon må kompetanse på det som skjer på tvers av instituttet.  

o Anmodning i p360 – administrasjon av public bør være av høy kvalitet, uavhengig av 
organisering/plassering i HVL.  Opprettelse av saker / ansvarlig saksbehandler må ha lik praksis og 
høy kvalitet på alle nivå ved HVL.    

o IA-kontaktene lagt til fellestjenester. HMS-ansvaret på studiested for øvrig skal ivaretas av 
ledelsen.  Det er imidlertid viktig at det her også settes av administrativ ressurs på fakultetsnivå (det 
er bare satt av ressurs til evt sekretærfunksjon for AMU på fakultetsnivå). Dersom vernerunder skal 
gjennomføres på fakultetene trengs administrativ ressurs for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging. 

o Det er foreslått at HR funksjonen (kontaktpunktet) på fakultetet skal være sekretær for ID-
utvalget. Fakultetet sjølv må bestemme kven som skal ha denne funksjonen. Det er langt meir en 
personalrelaterte saker som taes opp i disse møtene. Pr i dag er det dekanens rådgiver som har 
denne funksjonen og som har fungert svært godt. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Knytt til dette punktet prøver Funksjonsplan for Organisasjon – HR å tydeleggjera bruken av årsverk 
til ulike tenester.  Det hadde her vore meiningsfullt å sjå dagens status for korleis årsverka fordeler 
seg på fellesadministrasjon i dag, på avdelingsadministrasjonar og på ulike campus, og også sjå 
framlegg til  korleis denne fordelinga konkret skal skje i medhald av den framlagde funksjonsplanen. 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Det å ha eit personalansvar medfører at ein må vera til stades med jamne mellomrom på alle stadene 
ein har tilsette, og ein må vera «der det brenn». Denne typen personalansvar kan ikkje ivaretakast på 
e-post eller Skype. Eit geografiuavhengig personalansvar, med den store reiseaktiviteten dette 
inneber, er særleg uheldig i eit ressursperspektiv. Årsakene er fleire: • Ein vesentleg del av 
arbeidstida til leiaren vil bli nytta på reise. I Vestlandslandskapet veit ein at dette ikkje er tid som kan 
brukast (tilnærma) like effektiv som arbeidstid på ein av campusane. • Mykje reising inneber store 
reisekostnader. I ei framtid med meir avgrensa ressursar, er dette feil prioritering • Reising på 
Vestlandet har ein HMS-risiko. Denne må ikkje undervurderast • Reising har ein miljøkostnad. Særleg 
mellom Sogndal og Bergen/Stord/Haugesund er det utfordrande å unngå fly. Dersom ein ynskjer at 
HVL skal vera miljøverksemd, må ein ha organisasjonsmodellar som byggjer opp under dette. • Stor 
reiseaktivitet over lange avstandar er ein belastning for den det gjeld, inkludert familie og fritid for 
denne. Geografiuavhengig personalleiing vil favorisera leiarkandidatar frå Bergen, og til ein viss grad 
frå Stord. Det er vesentleg mindre attraktivt å vera i lokalisert i Haugesund, Førde eller Sogndal for 
dei som skal ivareta tilsette på tvers av studiestader. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Det er svært viktig at nokon i HVL tek eit overordna ansvar for kompetanseheving av faglege (og 
administrativt) tilsette, og eg hadde forventa at dette ansvaret var teke mykje tydelegare i 
funksjonsplanen, og gjerne med ei eksplisitt eining i funksjonsområdet! 

Parat (May Britt Sandstå) 
Arkiv- og dokumentsenter er lagt inn med to ulike modellar, som ikkje er i samsvar med deira ynskje.  
Det kjem heller ikkje fram i høyringsutkastet om at det er dissens om framlegget.   Viktig at ein i slike 
prosesser praktiserer medverknad.  Ynskje frå eininga er å  bli organisert som eigen seksjon rett 



under organisasjonsdirektøren.  Arkivtenesta er eit eige fagområde, som server alle deler av 
organisasjonen. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Dokumentsenteret og styresekretariatet kan slåast saman og plasserast i eigen boks under 
organisasjonsdirektør. Styresekretariatet vil då få eit større miljø å samarbeide med. Dagens 
dokumentsenter vil ikkje kunne ta styresekretariatsoppgåver, styresekretariatet bør ha 2-3 årsverk. 

Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk og leiarstøtte burde vært koblet sammen. Fagenhet for 
arkiv og dokumentbehandling burde vere kobla saman med styresekretariatet som en "stabs" 
funksjon under organisasjonsdirektør. 

Organisasjonsutvikling bør kanskje heller ligge som stab til organisasjonsdirektør, då org. utvikling vil 
ha "auka mynde" til å setje i gang prosjekt på det tilsette opplever som "sine arbeidsområde". Det er 
viktig at org. utvikling jobbar så tett innpå resten av organisasjonen at dei kjenner til korleis ting 
fungerer, og kva utviklingshøve det er. 

Nedanfor følgjer innspel til forslåtte ansvarsområde;  

4.1 Seksjon for lønn og rekruttering 

4.1.1. Ansvarsområde rekruttering;  

Er «rekruttering» rett namn? Fagområdet inneheld meir enn rekruttering. Bør gjerne gå fram at det 
også inkluderer avslutting av arbeidsforhold som ikkje gjeld pensjonering.  

4.1.2 Fageining lønn:  

SAP må liggje under arbeidsområde lønn, og at dei er prosesseigar. I framlegget ligg SAP under 
arbeidsområde arbeidsgivarpolitikk.  

Arbeidsoppgåver knytt til tilsette som skal gå av med pensjon er foreslått lagt til lønn. Innsending av 
skjema kan utførast av lønn. Rådgjeving til tilsette bør ligge under Seksjon for arbeidsgivarpolitikk, 
personaloppfølging, HMS, ansvarsområde arbeidsmiljø og HMS.  

Både innføring av og oppfølging av ordninga digital sjukmelding vil og krevje HR-støtte. Det kan vere 
naturleg at lønn fordeler sjukmelding og registrerer sjukmelding i SAP. Oppfølging og tilrettelegging 
er leiar sitt ansvar, med støtte frå IA-kontakt og HR. Det er viktig at det vert lagt opp til eit godt 
samarbeid mellom lønn, HR, IA-kontaktar og leiarar på dette området. Digital sjukmelding vil bli eit 
bra for HVL, men vi lyt og passe på at vi i flyten av sjukmeldinga tek vare på og følgjer opp den 
sjukmelde.  

4.2. Seksjon for arbeidsgivarpolitikk, personaloppfølging, HMS og dokumentbehandling 

Generelt:  

Vi foreslår at det vert gjort endring i den blå boksen under boksen «Seksjon for arbeidsgivarpolitikk, 
personaloppfølging, HMS og dokumentbehandling « (grøn boks) og at dei ansvarsområde vert 
organisert slik;   

- arbeidsgivarpolitikk og leiarstøtte 
- arbeidsmiljø og HMS 
- Krise og beredskap 

Ansvarsområde «HMS – krise og beredskap» slik det er presentert i høyringsutkastet, ber preg av å 
vere ein «sekkepost» der ein ha lagt inn eit forholdsvis breitt samansett arbeidsområde som ikkje 
nødvendigvis høyrer saman.  



Argument for å samle dele opp som forslått ovanfor er;   

- Skilje arbeidsområda som sorterer under  avtaleverket, medbestemming, HA, HTA m.v  
(arbeidsgivarpolitikk og leiarstøtte) og arbeidsområda som sorterer under 
arbeidsmiljølova (arbeidsmiljø og HMS). I ein så stor organisasjon som HVL må det vere 
både eit mål og krav å skilje tydleg på desse to områda, som sorterer under ulikt 
regelverk. Dette vil og vere i tråd med det som er nemnt under punkt om 
profesjonalisering av arbeidsgivarfunksjonen under utfordringsbiletet.  

- under ansvarsområde arbeidsmiljø og HMS forslår vi og at oppfølging av bht-avtale, 
sekretærfunksjon for AMU, verneteneste, AKAN vert plassert 

- vi finn det meir hensiktsmessig at krise og beredskap, miljøfyrtårn og 
informasjonssikkerheit utgjer eit ansvarsområde.  

Under utfordringsbilete side 3 heiter det at arbeidsgivar sitt ansvar er tredelt; 1. arbeide for 
helsefremmande arbeidsplassar, 2. arbeide førebyggande og 3. gjenopprette viss skade. 
Arbeidsområdet undersøking/oppfølging, klage varsling, konflikt tydleg definert under 
ansvarsområde leiarstøtte og personaloppfølging, og det er bra. I tille (…) 

Personaltenester (Egil Almås) 
Avtalar/kontraktar til timelærarar etc.  Nokre meiner at ressursane organisatorisk bør tilhøyra 
fellestenester, men kan sitja på fakultet. Omsyn til likebehandling, retningsliner, fleksibilitet ved 
sjukdom og eit godt fagmiljø er argument for ei slik organisering. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
På s.6 er «den fakultetsansatte rekrutteringsmedarbeideren» omtalt. Hvem er denne personene og 
hva skal vedkommende gjøre? 

I tabellen på s. 6, i kolonnen for «Tjenester organisert på fakultetet – for alle campus» er det satt opp 
«timelærerkontrakter opp til 20%». Vi må ha EN person å forholde oss til knyttet til 
timelærerkontrakter. Vi kan ikke måtte begynne å finregne på prosentandelen for å finne ut hvor vi 
skal sende bestillingen på en kontrakt. 

Ref. s.7 – beskrevet at lønnsmedarbeidere tildeles hvert sitt fakultet. Merk at det er viktig med e-
postadresser på funksjon, ikke på person i slike stillinger, slik at det ved fravær er lett for andre å 
overta ansvaret uten at resten av organisasjonen må sende mange mailer for å få kontakt (f.eks. 
lønnFØS@hvl.no). 

Ref. oversikt over ressurser på s.8 (siste avsnitt under punkt 4.1): Hvis noen årsverk skal ligge på 
fakultet, må dette gjelde alle fakultet. Det er ikke holdbart at ett av fakultetene ender opp med kun 
fellestjenester og ingenting på fakultetet. 

Viktig med campusvise krise- og beredskapsteam! 

Ref. oversikt over ansvar og oppgaver på s.10 – vi noterer oss at medarbeidersamtalen er satt opp 
som arbeidsoppgave her, men siden dette ikke er beskrevet er det vanskelig å se hva denne 
oppgaven innebærer som per i dag ikke er et lederansvar for alle ledere med personalansvar. 

Dokumentsenteret bør ligge som en enhet under organisasjonsdirektør (forslag 1). I tillegg må det 
være fokus på at posten kommer raskt frem, slik at det ikke tar flere måneder fra brev er sendt HVL 
før rett4e vedkommende mottar det (f.eks. innkallinger til møter med NAV, referat fra møter med 
Nav, osv.). 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Avdeling for helse- og sosialfag mener at administrative funksjoner knyttet til HR enten bør 
sentraliseres eller styrkes på fakultetsnivå. Det det fremstår ikke som en god løsning å ha en ansatt 
på fakultetsnivå med ansvar for HR (personal). Dette vil være en svært ensom og avskåret stilling.  



Personalressurs ved avdelingen ønsker sterkere tilhørighet til fagmiljø innen HR. Argumentasjonen 
for hvorfor økomomirådgiver tilknyttet fakultet er ansatt i fellesadministrasjon kan brukes for 
personalressurs. Personalressurs bør legges under seksjon for rekruttering og lønn. Dedikerte 
medarbeidere må serve fakultetene.  Mindre sårbarhet, betre fagmiljø for personalansatte, 
likebehandling, kostnadsbesparende mm 

Administrative ressurser knyttet til timelærerkontrakter og sensorkontrakter og bonuslønn/variabel 
lønn bør sentraliseres. Dette vil sikre fellesskap og miljø, like praksis og robusthet i tjenesten og vil 
være en bedre utnyttelse av ressursene. Avdelingen har svært dårlig erfaring med at denne 
funksjonen skal ligge på fakultetsnivå når personal har eierskap til arbeidsprosessen. Naturlig at 
funksjon er nært knyttet til lønn. Ressurs med ansvar for timelærerkontrakt vil ofte trenge 
informasjon fra digitalt lønnssystem. Lønnskontor må ofte ta kontakt med fakultet ang utfylling av 
kontrakter ved feil. Disse henvendelsene gjør at utbetaling tar lengre tid og er lite effektivt når disse 
to funksjonene er delt opp. Det er mest hensiktsmessig at eksterne har ett kontaktpunkt, dette vil gi 
den beste brukeropplevelsen og sikre at HVL ikke mister ekstern kompetanse.  

Det er gjentatte ganger blitt foreslått effektiviseringstiltak til denne funksjonen som er blitt avslått og 
avdelingen mener derfor at denne funksjonen må ligge til fellesadministrative tjenester og ikke til 
fakultet. Avdelingen har stort omfang av timelærer og sensorkontrakter og forventer at det tas 
hensyn til våre erfaringer. Sensorkontrakter bør digitaliseres og behandles fra A-Å i seksjon for 
studieadministrasjon, eining for eksamen.  Effektivt og ressursbesparende. 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Tettere kobling mellom OU og IT sin enhet for digitalisering. 

102. Har du innspel til forslag for einingar og delfunksjonar for 
funksjonsområdet Organisasjon-HR (kap. 4)? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Innspill: "Reagerer på at SAP er lagt som oppgåve til Administrativt fagområde: Medbestemmelse, 
avtaleverk og strategis analyse. SAP må ligge til lønn som hovedansvarlege - det er tross alt 
lønnsmedarbeidarane som i hovedsak jobbar i SAP. Då kan de ikkje flytte ansvaret for dette systemet 
til ei gruppe som knapt nok jobbar med SAP. Lønn skal sjølvsagt vere bidragsytar til at systemet blir 
brukt best mulig slik at alle har nytte av rapportar med meir, men det blir feil å ta frå lønn ansvaret 
for SAP. Det er viktig med god systemkunnskap for å kunne dra nytte av systemet." 

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken) 
Økonomiseksjonen vil ha stort behov for samarbeid med faggruppa for lønn. Dette gjelder: 

- økonomistøtte til fakultetene i prosjektstyring og annen fakultetsøkonomi (budsjettstyring og 
kostnadsføring) 

- oppdatering budsjettenheter og prosjekt og kostnadsføring 

- felles regnskap knyttet til NAV-refusjoner og avstemming av ulike balanseposter lønn 

- tilgang til lønnsdata, avslutning/oppstart av arbeidsforhold (inkl.endring), permisjoner etc.etc – som 
del av budsjettoppfølging 

I høringsnotatet er det stilt spørsmål til hvordan en skal forholde seg til avstemmingsdelen av lønn. 
Stor del av den jobben som gjøres av lønnsmedarbeidere er knyttet til regnskap, og jeg mener derfor 
at vi bør se helhetlig på disse prosessene. Dvs. at lønnsmedarbeiderne også avstemmer 
lønnssystemet og balansepostene mellom SAP og Agresso. Lønnsmedarbeiderne har god innsikt i 



dataene som ligger i lønnssystemet, og håndteringen av systemet fortløpende vil kunne gjøres med 
tanke på enklere avstemming.  

Det er viktig at vi har et godt samarbeid mellom økonomiseksjonen og lønnsgruppa – og at vi har en 
felles forståelse og aksept av behov for data/tilgang. I SAP er lønns- og reiseregnskapet vårt, og vi må 
avklare hva som ligger i Økonomiseksjonen sitt fagansvar for regnskap. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Når tilsettingsutvalgene er lagt til fakultetene må det også revurderes hvem som skal forslagsrett for 
tilsettingsutvalgene og hvor den adminstrative ressursen skal ligge.  

Det fremstår som klart urimelig at et fakultet med mer enn 500 ansatte skal avspises med 0,1 stilling 
til HMS, sikkerhet og beredskap, og 0.1 stilling til medbestemmelse, avtaleverk og strategisk analyse. 
Fakultetet har langt flere ansatte enn hver av institusjonene HSH og HiSF hadde. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det må vere meir støtte til dekan og instituttleiarar enn det her vert lagt opp til. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Ein bør splitte opp den store boksene som arbeidsgjevarpolitikk, leiarstøtte osv.  

Felles HR-leiar under organisasjonsdirektør, og seksjonar under med lønn og rekruttering, hms, krise- 
og beredskap, arbeidsgjevarpolitikk. 

Same som over. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Det er usemje om ansvaret for pensjon og brukarstøtte for pensjon bør leggjast til fageining lønn. 
Nokre meiner at dette ansvaret høyrer heime under personal/HMS funksjon. Andre ser fordeler med 
at lønn registrerer opplysningar om pensjon både i SAP og Statens pensjonskasse (SPK). 

I 4.2.4 er ansvar for SAP HR lagt til Medbestemmelse, avtaleverk og strategisk analyse. Ansvaret bør 
truleg leggjast til fageining lønn, som har superbrukarar på SAP HR. 

Studenttinget 
Når det gjelder lønn bemerkes det at honorar ikke er nevnt. Studentene håper at dette blir ivaretatt 
på en god måte i enhetene. 

Rektors stab/styresekretariatet (Linda M. H. McGuffie) 
4.2.5. Arkivtjenester og dokumentbehandling:  

Støtter forslag 1 - dokumentsenteret legges til seksjon for arbeidsgiverpolitikk, personaloppfølging, 

HMS og dokumentbehandling.  

Begrunnelse:  

Sekretariatet/rektor sin stab må profesjonaliseres og være dedikert til den funksjonen.  

Å utvide sekretariatet til å omfatte en enhet som har ansvar for spesialoppgaver innebærer en 

sammenblanding av funksjoner og en uforholdsmessig vektlegging av enkelte administrative 

oppgaver som utføres av sekretariatet/rektor sin stab. De andre underenhetene i Seksjon for 

arbeidsgiverpolitikk, personaloppfølging, HMS og dokumentbehandling (og andre funksjonsområder i 

organisasjonen) er like viktige for sekretariatet å ha tett samarbeid med som dokumentsenteret, jf. 

behovet for helhetlig håndtering av forberedelse av og oppfølging av styresaker.   



Behovet dokumentsenteret har for bred kontaktflate ut i organisasjonen, god informasjonsflyt bør 

heller sikres ved at den formelle strukturen i organisasjonen har klare linjer og tydelig 

ansvarsfordeling. Det er et behov som sannsynligvis er relevant for hele funksjonsområdet 

organisering-HR, som er et område som skal yte tjenester til hele HVL og derfor må ha god 

kompetanse på organisasjonen. For å ivareta en helhetlig tilbærming er det fornuftig at dette 

sorterer under organisasjonsdirektøren. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
De ansatte synes at det alternative forslaget der Dokumentsenteret/Arkiv skal ut av Organisasjons-

HR og inni i rektor sitt styresekretariat er veldig merkelig og svært problematisk. "I hele høst har vi 

også blitt fortalt at vi skal være i Organisasjons-HR enheten. Rent organisatorisk blir dette 

alternativet feil da oppgavene til arkiv og et styresekretariat er veldig forskjellige. Vi synes også at 

informasjonen om dette i høringen var veldig vage, og sitter igjen med mer spørsmål enn svar. Dette 

fører til bekymringer om at arkivdriften (som er en lovpålagt faglig oppgave) vil bli svekket." 

Høyringsinnspel frå alle tilsette i arkiv/dokumenttenesta 
 

Oppsummering frå organisasjonsverkstaden i Bergen 
På administrasjonsseminaret i Bergen var vi samstemde om at vi meiner den beste og mest riktige 

organiseringa er som eiga eining direkte under organisasjonsdirektør, der arkivleiar har både personal- 

og fagansvar. Vi reagerer på at dette alternativet ikkje er nemnt og eventuelt argumentert imot i 

funksjonsplanen til Organisasjon – HR. Dette undergrev tanken om medverknad og oppfatninga av 

dette som ein prosess som vert utvikla nedanfrå og oppover. 

 

Arkivtenesta er felles for heile HVL 
Arkivtenesta samhandlar og leverer tenester til alle delar av organisasjonen. Vi er avhengige av jamleg 

samhandling og formalisert kontakt med heile organisasjonen. Vi må vite kva prosessar som skjer for 

å vere rusta til å vurdere kva slags informasjon og dokumentasjon ein bør ta vare på frå ulike 

fagfelt.  Vi må ha  grunnleggande kunnskapar om organisasjonen, vite korleis ansvarsområda er 

fordelte og korleis informasjonen skal flyte for å sikre oss at den kjem dit den skal for at 

saksbehandling i HVL skal vere effektiv. Difor er det viktig at arkivtenesta vert organisert på ein måte 

som gjer at vi kan jobbe ope og proaktivt. Gode løysingar (digitalisering/integrasjon Public 360) krev 

inngåande IT- og arkivkompetanse. 

   

Funksjonsplanens forslag 
Alternativ 1 (organisert i seksjon for arbeidsgivarpolitikk, personaloppfølging, HMS og 

dokumentbehandling). Dette minner om ei vidareføring av dagens organisering for delar av 

arkivtenesta. Denne løysinga har vi ikkje vore fornøgde med, fordi det gir liten grad av 

gjennomslagskraft og lite høve til å påverke.  

 

Alternativ 2 (I stab under rektor ilag med styresekretariatet).  

Dette er eit forslag utan konkret innhald. Argumentet for å legge arkiv/dokumentsenter hit, er å auke 

støtteapparatet til styresekretariatet. 

Vårt fagområde har sine kjerneområde og lovpålagde oppgåver som må løysast fortløpande. Dersom 

forslaget om organisering i stab skal være mogeleg, må det leggast til rette for auka ressursar som er 

retta inn mot dei oppgåvene som skal utøvast. Vi tenker at rektor ikkje har tid til å ha personalansvar 

for arkiv/ dokumentsenter. Vert vi organisert i stab  - må arkivtenesta likevel organiserast som eiga 

eining der leiar for arkivet har både personal- og fagansvar. Vidare må det sikrast at leiaren får delta i 

leiarforum med andre administrative leiarar.  

 

 



Andre alternativ 
Dersom vi ikkje blir organisert som eiga eining, ønskjer vi av faglege omsyn å bli underlagt eining for 

OU/digitalisering eller IT. Det er avgjerande at vår eining får ei strategisk og nær plassering i forhold 

til digitalisering og organisasjonsutvikling sett i forhold til integrasjonsløysingar og automatiserte 

prosessar i saksbehandlinga.  

 

Namneendring  

Vi har eit stort ønske om å endre namnet på eininga i tråd med det som vert brukt elles i sektoren, til 

Dokument og informasjonsforvaltning (UiO, HiOA, HiNN, HSN). 

 

103. Er dei foreslåtte oppgåvene på campus dei riktige identifiserte oppgåvene 
som må være fysisk på campus (kap. 4)? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Innspill: "Kva legg de i opppgåva lønnsutbetaling - synest punktet ser noko lite ut i høve til kva arbeid 
som ligg bak ei lønnskøyring." 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det er ingenting som tilsier at intervju må organiseres på campus. Tenker en digitalisering og 
effektive arbeidsprosesser lar det seg gjennomføre å ha administrasjon / rekrutterings personale 
med via videokonferanse. Det er viktig å ha digitale verktøy som tas i bruk og som utvikles til dette 
formål.   Dermed kan denne funksjon ligge i ett fakultet.  

En av utfordringene ved å flytte HR rekruttering teneste frå avdeling til fellestjeneste er at en del av 
arbeidsoppgavene blir igjen på fakultet utan at administrasjon blir styrket. En må styrke fakultene slik 
at en kan følgje rekrutteringsprosessen frå a til å ( nå som tilsettingsutval/råd er på fakultet). 

Avdelingsadministrasjon for lærarutdanning (Tone Reistad) 
I funksjonsplanen står det «Prosjektgruppens vurdering har vært at den viktigste formen for nærhet 
til kjernevirksomheten er god og tilgjengelig støtte på riktig sted i prosessene». Har fakulteta vore 
involvert i og spurt om kva tenester det er behov for og når? 

Parat (May Britt Sandstå) 
Det står at bonuslønn/variable lønn er organisert under fakultet. Alle lønsfunkjsonar bør vere 
organisert under fellestenester men heilt klart med støttetenester ute på campus/fakultet. Dette 
grunna likebehandling, like rutiner osv. 

Systemansvar for SAP bør ligge til fagenhet for løn. Det er lønsmedarbeideren som kan SAP og er 
superbruker. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Det er viktig å ha ressurser på campus for dei oppgåvene som er campusavhenginge slik som 
intervjuprosessen. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Viktig med evaluering og justering av tilhøve som eventuelt ikkje fungerer tilfredsstillande. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Det er bra at fakultetsnivået til en viss grad er tematisert. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Timelærerkontrakter bør sentraliseres med samme begrunnelse som øvrige rekrutteringstjenester; 
sårbarhet, kvalitet, effektivitet og likebehandling. 



Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Det er litt ulike meninger om hvorvidt en kan/bør være sentraliserte eller desentraliserte i vår enhet. 

Teknisk sett kan mange av våre arbeidsoppgaver sentraliseres, men en må ikke undervurdere den 

menneskelige faktoren der tilstedeværelse er viktig. 

104. Har du innspel til forslag for leiing for funksjonsområdet Organisasjon-HR 
(kap. 5)? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Fra et fakultetsperspektiv fremstår det som det er foreslått for mange ledere for små grupper. Det 
blir mange å kontakte i kanskje samme sak.  Det er ikke en  hensiktsmessig organisering for 
fakultetet, dekan og instituttledere. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Det bør vere ein felles HR-direktør under organisasjonsdirektør. 

Dokumentsenter og styresekretariat med felles leiar under organisasjonsdirektør  

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
"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." For at vår enhet skal kunne løse våre arbeidsoppgaver på best mulig måte, 

og sørge for at vi til en hver tid har oppdatert og nødvendig kompetanse, er det en nøkkelfaktor i vår 

nye organisasjon, at enheten selv har ansvar for både personal-, budsjett og fagansvar. Det er ingen 

andre administrative eller faglige enheter som har tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere våre 

behov. 

105. Støttar funksjonsplanen opp under målsetningar for avdelinga og 
kjerneverksemda? 

Avdelingsadministrasjon for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det blir tilsettingsutvalg på fakulteta, då bør administrasjon rundt rekruttering , tilsetting og 
sakshandsaming for tilsetteingsutvalget også ligge i fakultet. At den administrative støtta høyrer til i 
og har kjennskap til fagmiljø/fagområde og forståing for fakultetet sine oppgåver og strategi har stor 
betydning for kva støtte ein kan gi i prosessen. Dette vil spare bindeleddet og korte ned prosessane. 
Bindeleddet vil dessutan vere sårbart og lite robust. Enten må ansvaret for ei oppgåve/prosess ligge i 
fakultet eller i fellestenester, utan koordinerande mellomledd. I store fakultet vil ein kunne bygge 
fakultetsteam som ivaretar ulike oppgåver innan HR-feltet tett på fagleg leiing. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Ja 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Risikoanalyse mangler. 

Utfordringer, kompetanse og lyttekompetanse for arbeidsplassendringer er ikke tematisert. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Styret har etter at fusjonsplanen ble utarbeidet vedtatt å etablere fakultetsvise tilsettingsorgan. Det 
bør utredes hva som er en god organisering av rekrutteringstjenestene i forhold til dette. Spørsmålet 



er da om en alternativt kan tenke seg å etablere fakultetsvise HR-team. Da må det i tilfelle tilføres 
ressurser til fakultetene slik at det bygges gode robuste faglige HR-miljøer ute i fakultetene. 
Spørsmålet er selvsagt om det er mulig med de ressursene HR disponerer i dag. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Nei, se kommentarer/argumentasjon ovenfor. 

 

106. Blir prinsippet om god forvaltning og kvalitet ivaretatt? 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Det vil praksis vise, men sentralisering er ikke nødvendigvis svaret på likebehandling. Til tross for at 
lønn fastsettes sentralt, har en ikke klart å jevne ut forskjeller med avdelingene. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
ja, så lenge vi klarer å få en felles praksis på tvers av fakultetene. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Også her vert det viktig med snarleg evaluering og snarlege justeringar ved uønska avvik. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Manglende fokus på å måle tilfredshet og erfaringer hos ansatte og studenter ved omorganisering og 
ny arkitektur – f.eks. åpne landskap og ABA. 

I tabellen under punkt 4.1.2 er det beskrevet at HR skal «følge opp registrering av frvær i SAP (dette 
blir forhåpentligvis digitalisert» - i en så stor organisasjon som HVL er det utenkelig at all 
fraværsføring (inkludert for de fagansatte) gjøres på noen annen måte enn digitalt i samme system 
for hele institusjonen. 

Viktig at posten kommer raskt frem til rette vedkommende. Det er ikke spesielt lett å gi 
tilbakemeldinger på f.eks. referater fra dialogmøter med NAV når referatet ikke dukker opp i P360 
før flere måneder etter at det var sendt. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Nei, se kommentarer/argumentasjon ovenfor. 

 

107. Sikrar planen effektivitet i dei administrative tenestene? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Det er vanskelig å se at planen gir effektivitet i administrative tjenester hvor en ønsker å bygge opp 
HR som strategisk partner. Til det trenger HVL i så måte HR operative oppgaver som administrasjon 
ved fakultet.  

Står ingenting om hvordan Organisasjonsseksjonen har tenkt å organisere /formalisere 
fellestjenester / fakultettjenester eller campustjeneser innen HR rekruttering annet en 
oppgåveinndeling.  

Spredt geografisk –funksjonsplanen tilsier at en skal bygge opp strategisk HR i fellestjeneste, men 
ikkje operativ HR oppgaver ved fakultet/campus.  



For å ha en effektiv administrativ teneste mener vi at det er viktig å forstå 
virksomheten/fakultet/campus. En må ikkje undervurdere det administrative arbeid som foregår ved 
fakultet. La oss kalle det operativt HR 

Det er særdeles viktig at det strategiske HR oppleves som relevant ut i organisasjonen, hvis ikkje blir 
HR strategisk ikkje brukt hensiktsmessig.   

For å ha en «hard HR» (som det beskrives) må en ha HR operativ –administrasjon ved fakultet. Det 
må være samspill mellom hard HR / operativ HR /administrasjon og ledere ved fakultet. 
Administrasjon på fakultet kan iverksette strategiske HR tiltak effektivt og være meir enn 
kontaktpunkt for hard HR. Administrasjon på fakultetsnivå der en har operativ HR ( om en skal følgje 
ordbruken) vil gi god forvaltning, effektive arbeidsprosesser og god kvalitet til HVL. Det å kjenne til 
strategiske planer i fakultet kan gi den mest effektive administrative teneste og levering av tjenester 
med høy kvalitet. 

En må snakke samme språket, vite kva som skjer skjer i alle deler av organisasjonen, ikkje skjerme 
prosesser.   

En må ha proaktiv lederstøtte – administrasjon med vekt på lederstøtte ved fakultet kan resulterer i 
at ledere får lik praksis, mindre uklarheter i oppfølging av ansatte, rekruttering og nyansatte. Det vil 
også kunne resultere i en felles plattform, felles språk og felles tilnærming til det som omtales som  
hard HR i funksjonsplanen.   

HR operativt /administrasjon ved HVL må la seg organisere ved prosjektgrupper, avdelingsmøter, 
administrasjonsmøter på tvers i HVL.   Å bygge kompetansemiljø er noe HVL må forholde seg til ved 
ny organisering. Det må skapes nye nettverk, nye relasjoner, felles formaliserte møteplasser.   

Det er viktig å ha administrasjon (operativ HR ) som jobber mot felles forståelse, lik praksis , effektiv 
arbeidsprosess og rekrutteringsprosess ved hele HVL. En må se behovet for en sterk administrasjon 
fakultet/campus som forstår fagmiljøenes behov.  Når en tenker de endringer og omstillinger som 
foregår i regionen er en sterk administrasjon i samspill med fagmiljø ved HVL, i regionen og 
næringslivet viktig. Det er her HR operativ kommer inn – eller administrasjon ved fakultet.  

En HR operativ – administrative tjenester vil kunne bidra til rett person på rett sted. En må styrke 
administrasjon på fakultet ( operativ HR) for å få målrettet og helthetlige rekrutteringsprosess ved 
HVL.   

Bærer preg av lite kjennskap til  kompetanse på fakulteta.  Kontaktpunkt ved hver seksjon viser til 
manglende kunnskap om kompetanse på administrasjonsfeltet ved fakultet.  Skal en kartlegging av 
kompetanse komme før bemanningsplan? 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Public brukes i dag i begrenset grad. Det bør vurderes om dette kan knyttes til organisering av 
arkivtjenestene eller plassering personalet - langt fra de som burde bruke Public i større grad. 

Avdelingsadministrasjon for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Nei, sjå over. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Det veit vi ikkje og er vanskeleg å svare på no 

Personaltenester (Egil Almås) 
Per i dag vert sensorkontraktar laga av personaltenester ved campus Stord. Dette utgjer ein liten del 
av ein omfattande studieadministrativ prosess. Innspel frå medarbeidar: krevjande for personal å 
kvalitetssikra i tilgjengelege system, og dermed mindre effektiv å handtera enn om oppgåva ligg til 
studieadministrasjon/utdanningssenter, som har tilgang på emnenamn og emnekodar mv. 



Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Flere viktige tema som mangler, ref. innspill over. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Dersom avdelinga får dedikerte ansatte som server fakultetet, men som har faglig tilhørighet til HR. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Nei, se kommentarer/argumentasjon ovenfor. 

  

108. Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for Organisasjon-HR? 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Viktig å sikre god leiarstøtte på fakultets-, institutt- og studiestadsnivå. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Generelt er det også vanskelig å svare denne høringen siden funksjonsplanene er så fragmenterte, og 
ikke gir et helhetsbilde av fakultet/campus tjenestenes oppgaver. Det er uheldig, og har ført til en 
«silo-tenkning» som er vanskelig for oss å forholde oss til.   

Vi ser det som nødvendig å beholde og utvikle kompetanse innan operativ HR/administrasjon som 
allereie finst ute på fakulteta. Samtidig er det viktig å formalisere gode fagmiljø på tvers innen HR 
operative tjenester ved HVL. 

NTL (Tone Skjerdal) 
HR er ikkje eit godt norsk ord. Me ber om at de finn eit norsk omgrep som kan dekka fagområdet 
tilfredsstillande. Om dette betyr at ein må bruka to ord, så er det betre enn denne typen 
"stammespråk".  

Generelle innspel til høyringa på funksjonsplanane  

 Det er tydeleg at dei ulike funksjonsplanane ikkje er sett i samanheng, slik at ein til dømes ikkje 
brukar dei same malane og dei same begrepa. Resultatet er eit uoversiktleg og fragmentert bilete av 
forslaga til administrative organisering. Det er òg svært kort tid til å arbeida med høyringa, og 
generelle innspel på tvers av funksjonsområda vert pressa inn i ein mal der desse ikkje passar inn. 
Dette inneber eit svært krevjande arbeid med høyringa, der mange medlemmer på grunn av 
tidspress og frustrasjon ikkje har gjeve tilbakemeldingar. 

Dette må få som konsekvens at det må vera ein grundig prosess i neste runde, før organiseringa vert 
vedteken, der heile HVL på nytt får høve til å setja seg inn i forslag til ei heilskapleg utforming av den 
administrative organiseringa.   

Ein del arbeidsområde er lagt til fakulteta, men dei må sjølvsagt likevel sjåast i samanheng med 
fellesadministrasjonen. Når ein byggjer administrativ organisering, vert det eit ufullstendig verk når 
ein ikkje synleggjer fakultetsadministrasjonen og koplingane på kvart fagområde til denne. NTL vil 
åtvara mot at fakultetsadministrasjonen vert utforma av dekanane på kvart fakultet, og ikkje sett i 
tett samanheng med fellesadministrasjonen. 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt om funksjonplanene 

Funksjonsplanene er et godt grunnlagsmateriale, men samlet sett framstår dette som svært 
fragmentert og et vanskelig materiale å navigere i.  



På nåværende tidspunkt mangler det helhet og en overordna tenkning om hvordan de administrative 
funksjonsområdene skal støtte opp om HVL kjerneaktivitet og ambisjon om å bli universitet.  
Ressursfordelingen mellom fakultet, institutt og fellesadministrasjon framstår generelt som svært 
uavklart på mange sentrale områder, og derfor er det krevende å avgi et godt høringssvar. 

Avdelingsadministrasjon for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det er skissert at fakulteta skal ha 0,1 årsverk til ulike sekretærfunksjonar. Dette er meiningslaust. 
Sekretærfunksjonen bør vere knytta opp til andre oppgåver innanfor feltet. Det vil gi betre 
ressursutnytting og gi meir interessante oppgåver. 

Generell leiarstøtte innanfor personalafeltet til fakultets- og instituttleiing er lite berørt. Her vil det 
vere behov, som må tas hødge for i ressursfordelinga. 

Parat (May Britt Sandstå) 
Generelt innspel til alle funksjonsplanane. Ingen kommentarfelt for det så vi legg det inn her. 

I fusjonsplattforma står det att vi skal ha levende campus. Vi skal vere tett på , ikkje bygge ned. Av 
den grunn er det viktig å passe på at den faglege kompetanse/ utviklinga ikkje vert forvitra i dei 
regionar som ikkje sit nær den sentrale leiinga.  HVL har eit samfunnsansvar med rekruttere til 
spennande jobber i alle tre regionar. 

Generelt innspel til høyringa 

Når det er så korte tidsfristar, så er det vanskeleg å få engasjert alle.  Det er vanskeleg på få gjort ein 
god nok jobb, når ein skal lese ti funksjonsplanar som ikkje er laga over same lest. Her er ulikt språk 
og namn på  funksjonar etc.  Dissenser som har vore burde ha kome tydlegare fram i dokumenta, 
men som regel er dei fråverande. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
"HMS" og "Informasjonssikkerhet" må kanskje samlast under eit administrativt fagområde? Dette er 
jo arbeid som må inn under fleire einingar i organisasjonen, men hovudansvaret må ligge ein plass. 
Dersom det skal ligge delt som no, må ein spesifisere kva det gjeld.  

Bra med teamorganisering, dette vil kunne svare på dei oppgåvene som dukkar opp til einkvar tid. 
Dette gjeld både OU og HR. 

I fusjonsplattforma står det att vi skal ha levende campus. Vi skal vere tett på , ikkje bygge ned. Av 
den grunn er det viktig å passe på at den faglege kompetanse/ utviklinga ikkje vert forvitra i dei 
regionar som ikkje sit nær den sentrale leiinga.  HVL har eit  samfunnsansvar med rekruttere til 
spennande jobbe i alle tre regionar. 

Det å vere fysisk tilstade – vere tett på - gjeld uansett kva ein driv med – det er gjennom den daglege 
dialogen ein kan fange opp kva som skjer,  melde seg på for å tilby sin fagkompetanse – når ein 
kjenner behovet hjå brukaren.  Den sentrale leiinga må og kjenne sin besøkstid i alle tre regionar. 

Enhet for IT og drift (Idar Flemmen) 
Både Organisasjon-HR og Areal, drift og prosjekt ser ut til å ville ha fagansvaret for sikkerhet og 
beredskap.  

For en klar og utvetydig ansvarsfordeling, anbefaler vi at det overordnede fagansvaret legges på en 
og bare en enhet i HVL.  

For Drifts- og IT-tjenesten kan det være mest naturlig å peke på drift, men det viktigste er at 
fagansvaret plasseres på ett sted, ikke to. 



Personaltenester (Egil Almås) 
Behov for vedtak om intern adm. organisering i HVL-styret, jf. UH-lova. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Koblingen mot fakultet og institutt er for dårlig beskrevet og synliggjort. 

Viktig at det er tydelig hvem som har ansvar for hva mellom fakultet og HR, f.eks. er det under punkt 
4.1.1. i tabellen vist at HR har ansvar for «Godkjenning og registrering» av sidegjøremål. Selve 
godkjenningen er det nærmeste leder som har ansvar for, og dette bør komme tydelig frem. 

Biblioteket (Marianne Nesbjørg Tveit) 
Føringene for denne høringen oppfattes som uryddige, og de ansatte sitter igjen med et inntrykk av 

en topptung prosess med lav grad av transparens. De stiller spørsmåltegn ved hvordan man kan sikre 

krav om innsyn og offentlighet i denne prosessen, når Questback har blitt valgt som verktøy for 

innspill til høringene. De er også kritiske til signalene som gis fra prosjektledelsen, der 

høringskoordinator blir gitt mulighet til å redigere vekk innspillene som kommer nedenfra, før de 

sendes videre til mottaker. Dette vil i praksis kunne medføre at det demokratiske aspektet 

undergraves. De opplever prosessen som svært uheldig og kritikkverdig, spesielt etter at vi erfarer at 

innspill vår samlede enhet gav under samling i Bergen for de administrative tjenestene, er redigert 

vekk og ikke tatt med i høringen. Det er også kritikkverdig at all dokumentasjon fra denne 

delprosessen tilsynelatende har gått tapt, i og med at det ikke finnes spor i sak- og arkivsystemet. 

  

109. Har du innspel til målbilete for OU og digitalisering (kap.1)? 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Digtalisering er nevnt i mange av høringene. Det vanskelig å se hvilken retning HVL ønsker å ta i dette 
arbeidet nå høringen er såpass fragmentert på dette området. Forslaget må være at flere av enhetne 
slås sammen slik at vi får et større trykk på digitalisering. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
- Utydelige målsetninger, med litt for mye trendy ordbruk. 
- Målsetningene matcher ikke helt det som står i resten av dokumentet der det er mye 

tydeligere hva som er OU sin rolle.  
- For eksempel så kan man korte ned første og tredje målsetning til: OU skal drive 

endringsarbeidet i HVL; alternativt som er nevnt senere i funksjonsplanen: OU skal øke 
transformasjonskapasiteten i HVL. 

- Lederutvikling er nevnt i de fleste funksjonsplanene: hva er det konkret for OU? 
- Støtte mot virksomhetsstyring --> på side 26 er det beskrevet tydeligere som: OU skal 

framskaffe beslutningsgrunnlag. 
- Bidra til å koble strategier og organisasjonsutvikling. Strategi og visjon er basen for 

utviklingen - dette er rammeverk.  
- Hva betyr: Fremme bruken av komplementær kompetanse i organisasjonen, som metode 

og mål? Er det rett og slett at OU skal jobbe for vi skal bruke det vi har av kompetanse i 
HVL?  

- Tydeliggjøre handlingsrom for å utvikle organisasjonen. En målsetning? 
- Mangler målsetninger med tanke på Arbeidsmiljøarbeid og Kompetanseutvikling. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 

Se kommentarer for HR og IT. 



Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 

Målene som er satt oppleves som overordnet og lite konkrete på kva det faktisk innebærer – 
«tydeliggjøre fakultetenes og enhetenes handingsrom for å utvikle organisasjonen. Hva betyr dette? 

Det er og uklart hvilke tjenester de kan tilby fakultetene. 

110. Har du innspel til utfordringsbilete OU og digitalisering (kap. 2)? 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Teknologi bør ikke styre arbeidsmåte, arbeidsprosess bør styre hvordan teknologi brukes. 

111. Har du innspel til forslag til organisering av OU og digitalisering (kap. 3)? 

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken ) 
OU – IT/digitalisering – Senter for nye medier – drift – utdanning :  

I funksjonsplanene er det områder som er overlappende/tett kopling med hovedoverskrift ‘effektiv 
drift’/’kvalitetsutvikling’ og som fordrer organisasjonsutvikling. Det bør være en funksjon som har et 
koordinerende ansvar for å få en best mulig og målrettet ressursbruk i ei matriseorganisering. 

Seksjon for kommunikasjon (Helge Olsen) 
Det er bra at digitalisering kobles så tett til organisasjonsutvikling som det gjøres innledningsvis i 
kapitlet om organisering. Men vi er ikke overbevist om at den foreslåtte organiseringen svarer til 
dette overordnete perspektivet. Skal HVLs lenge bebudede satsing på digitalisering få tilstrekkelig 
kraft, virker det nærliggende å tydeliggjøre dette funksjonsområdet med en plassering i 
organisasjonskartet som gjenspeiler digitaliseringens altovergripende virkning og målområder. Alle 
foreliggende funksjonsplaner nevner digitalisering i en eller annen form. Strategisk arbeid med 
digitalisering forutsetter involvering av en rekke aktører på tvers av funksjonsområdene. Kan 
digitalisering ivaretas godt nok for HVL som helhet som en underenhet til IT-seksjonen? 

Det er riktig som det sies i funksjonsplanen til IT-seksjonen at «en effektiv organisering og god 
kompetanseforvaltning innanfor det digitale området [er] avgjerande for (…) HVLs 
gjennomføringsevne og sjanse til å lykkes». Samtidig er det litt bekymringsvekkende å lese det 
utfordringsbildet av digitalisering som formuleres av IT: Det er selvsagt viktig å ta med perspektivet 
av det paradigmeskiftet som digitaliseringa utgjør, og her kunne det vært sagt mer om relevansen av 
dette for HVL på kort og mellomlang sikt. Men formuleringa «Digitalisering som reiskap for 
effektivisering, fornying og forbetring, med OU attpå», er ikke betryggende med tanke på den vekt 
HVL ønsker å legge på digitalisering. Digitalisering er mer enn «reiskap». 
Organisasjonsutviklingsperspektivet forsvinner i en bisetning – «OU attpå».  

IT er selvsagt en viktig aktør for og bidragsyter til digitaliseringa, men det er det på linje med andre 
interne aktører som er systemforvaltere og har strategiske oppgaver knytta til f.eks. drift, 
informasjonssystemer, samhandling, undervisning, kommunikasjon og forvaltning. Vi tillater oss 
derfor å stille spørsmål om IT-seksjonen er den rette «eieren» av digitaliseringa. 

Det er betegnende at enheten «IT og digitalisering» kalles «IT-seksjonen» i organisasjonskartene. Her 
bør det ringe noen varselbjeller om for lite bevissthet rundt digitalisering allerede i planleggingsfasen 
av den nye organisasjonen. Det hadde vært mer betryggende om digitalisering ble løftet opp ett 
(eller to?) nivå i organisasjonskartet fra der det ligger i funksjonsplanene.  

Et alternativ kan være å ivareta den koblinga som gjøres med organisasjonsutvikling innledningsvis, 
ved å gi eierskapet til digitaliseringa til den skisserte Enhet for organisasjonsutvikling. Det virker mer 
naturlig enn å legge det til en IT-enhet. Dette blir tydeligere om en ser for seg at IT hadde vært 



organisert i en egen avdeling, som er det vanligste i andre UH-organisasjoner. Da ville neppe 
digitaliseringsansvaret blitt lagt der heller enn til organisasjonsdirektøren. 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Utydelig hva som er ansvarsområder. Mye som skal jobbes med, men hva driver OU? 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Det oppleves ullent og utydelig at OU og digitalisering som er under HR skal inngå under IT og 
digitalisering i Seksjon for Prosjekt, endring og digitalisering.  En må lese to høringer parallelt for å få 
tak innholdet. 

Digitalisering bør ikke ligge som en enhet under HR og delvis under IT, men bør plasseres som et 
selvstendig prosjekt/enhet direkte under organisasjonsdirektør for å løfte og synliggjøre satsningen. 

 

112. Har du innspel til forslag til leiing OU og digitalisering (kap. 4)? 

Seksjon for utdanning (Terje Bjelle) 
Det er kome innspel om at dersom leiaren for digitalisering også er IT-leiar, blir fokuset på 
digitaliseringen utvatna med daglig drift. Går ansvar for dette til leiaren for Seksjon for prosjekt, 
endring og digitalisering under IT-leiar, utan auke i stillingsressurser, blir HVL sitt fokus på 
digitalisering svakt. Vi må ha meir stillingsressursar retta mot digitalisering. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
OU bør ligge i stab hos organisasjonsdirektør, slik at vi har en fleksibel organisering som kan avvikles 
når det ikke lenger er behov for denne. Det er viktig at ressurser for organisasjonsutvikling stilles til 
rådighet i fakultetene, slik at man i en oppbyggingsfase i HVL kan få hjelp av lett tilgjengelige 
ressurser.  

Digitaliseringsbiten må avklares mellom IT, utdanning og OU, slik at den beste plasseringen av 
enheten oppnås. 

Merk at den strategiske kompetanseutviklingen bør ligge permanent som ansvarsområde innenfor 
HR, ikke som del av OU. Dette må også ut i fakultetene for helhetlig oppfølging av 
kompetanseprofilen i det enkelte fakultet. 

Charter and Code-forskermobilitet bør følges opp av en av prorektor for forskning sine enheter på 
forskning/internasjonalisering. 

 

113. Har du innspel til forslag til einingar og delfunksjonar OU og digitalisering 
(kap. 5)? 

Seksjon for personal (Wenche Fjørtoft) 
Å legge en del av arbeidsmiljøarbeidet under OU og en del under Personal tror jeg blir rotete for 
ledere som plutselig skal håndtere to runder med arbeidsmiljøjobb. Tenker at her er det enklere og 
tydeligere å samle alt på et sted og se til at nok ressurser er til stede for det utvida arbeidet. 

Det er nevnt i starten av stykket om Læring og Utvikling at OU skal gi støtte til det, men resten av 
beskrivelsen viser til at OU styrer den jobben. Om OU skal ta Læring og Utvikling så må også ansvaret 
for å drive arbeidet med det være på plass. 



  

114. Har du andre innspel til funksjonsplanen for OU og digitalisering? 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt om funksjonplanene 

Funksjonsplanene er et godt grunnlagsmateriale, men samlet sett framstår dette som svært 
fragmentert og et vanskelig materiale å navigere i.  

På nåværende tidspunkt mangler det helhet og en overordna tenkning om hvordan de administrative 
funksjonsområdene skal støtte opp om HVL kjerneaktivitet og ambisjon om å bli universitet.  
Ressursfordelingen mellom fakultet, institutt og fellesadministrasjon framstår generelt som svært 
uavklart på mange sentrale områder, og derfor er det krevende å avgi et godt høringssvar. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Digitaliseringa av HVL tek for lang tid, og entusiasmen for begrepet er snart brukt opp.  

Informasjon, og tilgang til denne utan å kjenne personane som står bak, blir svært viktig i den nye 
organisasjonen.  

Avklaring om kven som skal arbeide med e-læring og digitale læringsformer, og korleis desse 
einingane skal samhandle (også med biblioteket) er særleg viktig å få på plass for å lukkast med dette 
arbeidet. 


