
                                                                                                
 

 

 

 

Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og 

metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om 

vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og 

for einskildmenneske. 

Funksjons- og bemanningsplan for 
Avdeling økonomi – del 1: Funksjonsplan 
 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur  



                            

1 
 

 

 

Prosjektorganisering og –prosess 
Samansetjing av prosjektgruppe ØKONOMI:  

 Kirsten Bakken (leiar) 

 Jan Ove Henriksen  

 Karianne Brøndbo Bergheim 

 Trude Engebretsen (fakultetsrepresentant)1 

 Tone Skjerdal (tillitsvaldrepresentant) 

 Trine Meling Stokland (sekretær) 

Prosjektgruppa har hatt totalt 12 møter i perioden 21.september 2017 til 12.mars 2018. Seks av møta 

blei gjennomført før høyringa, og seks i etterkant av høyringa 

Involvering av dei tilsette:  
19.-20. oktober var tilsette i økonomifunksjonen, prosjektøkonomar og kontorsjefar samla på Voss 

for å jobbe med funksjonsplanar. Her blei deltakarane delt inn i grupper etter delfunksjonsområde. 

Nokon av desse gruppene hadde allereie jobba saman i prosjekt p3.2.  

Gruppene diskuterte mål og utfordringsbilete for fagområda sine, kva som kjenneteiknar kvalitet og 

korleis fagområda kan bidra med støtte til/i fakultet og andre deler av fellestenestene. Gruppene 

kom og med forslag til korleis økonomifunksjonen bør organiserast og leiast.  

Resultata frå diskusjonane er summert opp og lagt til grunn for skildringa av fagområda innanfor 

økonomi og for funksjonsplanen økonomi som heilskap.  

Forslag til funksjonsplan blei diskutert med dei tilsette før den blei sendt på høyring i organisasjonen i 

slutten av november i 2017.  

 

Oppfølging av høyringsinnspel 
Prosjektgruppa valde å endre sitt forslag til organisering av økonomifunksjonen etter høyringa. Dette 

som følgje av innspel frå organisasjonen. Direktør for økonomi- og areal var ikkje samd i dette 

forslaget til organisering. Derfor fekk rektor tilsendt to forslag til organisering, eit frå prosjektgruppa 

og eit frå økonomi- og arealdirektør. Rektor valde å legge direktøren sitt forslag fram for drøfting i 

organisasjonane. Partane vart ikkje samd i drøftinga. Styret vedtok forslaget frå rektor 8.mars 2018 

(SAK 15/18) 

 

 

  

                                                           
1 Sjukemeldt i delar av perioden for arbeidet  

https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret-2018/2018-02-sak-15-18-administrativ-organisering-ved-hvl-inkl.-vedlegg-1-2.pdf


                            

2 
 

Del 1 – Funksjonsplan 

1. Målbilete for funksjonsområdet 
Økonomifunksjonen skal bidra til at HVL disponerer inntektene sine i tråd med fastsette mål og 

resultatkrav, at ressursbruken er effektiv og at den økonomiske verksemda blir driven i samsvar med 

gjeldande lovar og reglar, derunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk åtferd. 

Økonomifunksjonen skal og sikre at styret og leiing på ulike nivå/område har tilstrekkelig 

styringsinformasjon,  gode avgjerdsgrunnlag og bidra til at HVL når sine strategiske målsettingar. 

Økonomifunksjonen til HVL skal ha særskilt fokus på  

 Å etablere ein målretta, effektiv og profesjonell økonomifunksjon 

 Etablere gode system og strukturar for heilskapleg økonomistyring og intern kontroll 

 God økonomistyring gjennom økonomianalyse og langtidsbudsjett 

 Gi tett og god støtte til fakultet og fellestenester slik at  økonomiforvaltning, regnskaps- og 

innkjøpsfunksjonen kan utøvast effektivt og profesjonelt både operasjonelt og strategisk. 

 Legge til rette for økonomisystem og organisering slik at fakulteta kan sjå den KD-finansierte 

verksemda i samanheng med den eksternfinansierte delen   

 Kvalitetsutvikling gjennom samordning og utvikling av budsjett, rekneskap, systembruk, 

styring   

 Målretta kompetanseheving innanfor alle fagområda inkl. digital kompetanse/verktøybruk 

 Delta i UH-nettverk for å vere i front i utviklinga som skjer nasjonalt innanfor områder som 

samkøyring av system og digitalisering av prosessar.  

 Ha gode system for opplæring av alle tilsette i institusjonen ved nytilsettingar, innføring av 

nye system og ved endra rammevilkår innanfor økonomiområde.   

 Legge til rette for god styring og bidra praktisk for å skape handlingsrom for strategisk 

prioriterte områder  

 Effektivisere dagleg drift av ulike delar av økonomifunksjonen  

 

2. Utfordringsbilete 
Den nye organisasjonen er stor og kompleks og er ny etablert på alle områder. Dette er svært 

krevjande for styringa. Det er viktig å utvikle og etablere gode system og strukturar som støtte for å 

drive økonomistyring, økonomianalyse og langsiktig økonomiplanlegging. I ein ny stor organisasjon er 

det også viktig å etablere gode rutinar for internkontroll.   

Økonomifunksjonen skal vere ein god støtteteneste i fakulteta og felleseiningar i den samla 
økonomioppfølginga inkl.  den eksternt finansierte verksemda og gjennomføring av større innkjøp.  
Økonomifunksjonen skal bidra til god  heilskapleg økonomistyring på verksemdsnivå. 
 
Ulik storleik og ulike modellar for organisering i fakulteta  vil krevje ulik  system/struktur for 
økonomioppfølging. Samkøyring mot institusjonsnivå/styret i budsjett og rekneskapssaker blir derfor 
meir krevjande.   
 
Den viktigaste ressursstyringa i fakulteta skjer gjennom fastsetting av arbeidsplanar. Utvikling av 
felles retningslinjer og system for dette er svært viktig  med omsyn til økonomistyringa på fakulteta 
og kontroll på ressursane til HVL samla sett. Det er særleg viktig at økonomistyring får eit overordna 
fokus i dette arbeidet, og utvikling av systemet for arbeidsplanar/ressursstyring.   
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I høve til å gi gode støttetenester og bidra til god internkontroll vil  kjennskapen til aktivitetar i 
organisasjonen vera viktig. Dette vil vera ei utfordring som vi må vere merksam på når team blir sett 
saman på tvers av geografi. 
 
Det samla utfordringsbilde til økonomifunksjonen er krevjande ut i frå svært avgrensa ressursar. 
Fokus på effektivisering og digitalisering for å frigjere ressursar blir naudsynt, men vil ikkje aleine 
løyse utfordringa som funksjonsområdet står ovanfor. I ein overgangsperiode meiner prosjektgruppa 
at det vil vere naudsynt med noko meir ressursar til utviklingsoppgåver, då dette er vanskeleg å 
prioritere med dagens ressursar. Dette gjeld utvikling av dei ulike fagområda inkl. effektivisering.  
 
Økonomifunksjonen ved dei tre tidligare høgskulane var i utgangspunktet svært slankt bemanna. Ein 
ny og stor organisasjon byr no på nye og meir komplekse oppgåver. Etablering av felles rutinar og 
styringsstrukturar innanfor alle fagområda  
krev ressursar til utvikling- og implementering. Innanfor basisområda budsjett, rekneskap, 
økonomistøtte vil ei omprioritering av ressursar vera mogleg. For å bidra til å nå HVL sitt strategiske 
mål om auke i den ekstern finansiert forsking og utdanning, vil det vere naudsyn med ei auke i 
ressurssituasjonen innan prosjektøkonomi.  
 
Innkjøpsfunksjonen er døme på eit område som står ovanfor fleire oppgåver og krav som følgje av 
fusjonen. Det same gjeld innan området internrevisjon, som vil bli vurdert særskilt i 2018. HVL har i 
tillegg svært lite ressursar knytt til området for verksemdsstyring.  
 

3. Organisering 
 
Organisasjonskart for fellesadministrasjonen (vedtatt i sak 15/18):  
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Organisering av avdeling for økonomi:  

Frå styrevedtak 15/18:  
 
«Avdelingen er ansvarlig for administrative oppgaver tillagt fellesadministrasjonen innenfor 
funksjonsområdet økonomi, hovedsakelig oppgaver knyttet til virksomhets-, budsjett- og 
økonomistyring, internrevisjon, regnskap, innkjøp, rådgiving og lederstøtte, fakultetstjenester, 
prosjekt- og bevilgningsøkonomi. Avdelingen ledes av en avdelingsleder og en nestleder. Avdelingen 
har ingen formelle underenheter, men faggrupper som ledes av faggruppeledere. Avdelingsleder har 
helhetlig fag- og budsjettansvar for avdelingen, og rapporterer til direktør for økonomi og 
arealforvaltning. Nestleder har delegert faglig ansvar for deler av avdelingens virksomhet. 
Avdelingsleder og nestleder deler personalansvaret for medarbeiderne i  
avdelingen mellom seg. Nestleder rapporterer til avdelingsleder. Ansvarsfordelingen mellom 
avdelingsleder og nestleder er knyttet til ulike faggrupper i avdelingen» 
 
Når det gjeld faggrupper meiner prosjektgruppa at desse bør etablerast innanfor følgjande område:   

 Overordna budsjett- og økonomistyring 

 Bevilgningsøkonomi 

 Prosjektøkonomi 

 Rekneskap  

 Innkjøp 

 

3.1 Bemanningssituasjon  
Økonomifunksjonen har samla sett 30 årsverk2 inkludert leiarar i noverande organisering.  

Tabellen viser eit stipulert tal på årsverk per faggruppe innanfor økonomifunksjonen slik ressursane 

er fordelt per i dag. Verksemdsstyring og internrevisjon er ikkje tatt med i denne tabellen.  

 

 

Kva som vil vere ei naudsynt fordeling av ressursane i den nye organiseringa, må sjåast i samanheng 

med og takast endeleg stilling til i arbeidet med bemanningsplanar. Det kan bli aktuelt å omfordele 

                                                           
2 Oversikten vi fekk frå personal har ein heilt annan samansetning enn dei tala vi opererer med her. Tala i 
tabellen tek utgangspunkt i dei ressursane som organisatorisk er disponert/tilknytta  økonomifunksjonen. 
Dette må avklarast og kvalitetssikras i det vidare arbeidet. 
3 Samla sett utgjør dette 3,4 årsverk, fordelt på alle dei tidlegare fagavdelingane i S&F. Dette er alt frå 20 til 50 
% stillingar, og det er snakk om ca 8-9 personar.  

Faggrupper Stipulerte årsverk per i dag Behov for ressursauke  

Overordna budsjett og økonomistyring  3,3  

Bevilgningsøkonomi 6  

 Prosjektøkonomi  5,5 
 

2 

Rekneskap 7,8  

Innkjøp 4 1 

Leiing (per dags dato) 2,5  

Økonomirelaterte ressursar i tidlegare 
fagavdelingar i Sogn og Fjordane 

3,43  

Totalt 32,5 3 
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ressursar mellom faggruppene. Sjølv om ein omfordelar, så ser prosjektgruppa at det likevel vil vere 

behov for auke i ressursar, spesielt innanfor generelle utviklingsoppgåver, prosjektøkonomi og 

innkjøp (jfr. Ufordringsbilete). Dette vil og vere avhengig av tilsetting i leiarstillingane.  

Behovet for faggruppeleiarar må og sjåast i samanheng med arbeidet med bemanningsplanar. Som 

eit utgangspunkt meiner prosjektgruppa at det vil vere naudsynt med ein faggruppeleiar for alle 

faggrupper, men desse vil vere av ulik storleik og omfang.    

Faggruppene innan prosjektøkonomi og bevilgningsøkonomi vil samarbeide i team som er dedikerte  

til å gje økonomistøtte til fakulteta og fellestenesta. Det vil her være behov for inntil fem  

koordinatorfunksjonar for fakultetsteama (4 for fakultet og 1 for fellestenesten). Omfang på desse 

koordineringsressursane må sjåast i samanheng med storleik og behov i fakulteta.   

Mål- og utfordringsbilete, og oppgåver og innanfor dei einskilde faggruppene blir skildra i punkt 5.  

 
 

4. Leiing av avdeling for økonomi 

 

  

•Øvste ansvarleg for økonomifunksjonen

•Rapporterar til rektor

•Inngår i rektor si leiargruppe

•Personalleiar for medarbeidarar i stab og avdelingsleiar

Økonomi og arealdirektør

•Avdelingsleiar har heilskapeleg fag- og budsjettansvar for avdelinga og 
rapporterar til direktør for økonomi- og arealdirektør

•Nestleiar har delegert fagleg ansvar for delar av avdelinga si verksemd og 
rapporterar til avdelingsleiar. 

•Avdelingsleder og nestleder deler personalansvaret for medarbeiderne i 
avdelingen mellom seg. Nestleder rapporterer til avdelingsleder. 
Ansvarsfordelingen mellom avdelingsleder og nestleder er knyttet til ulike 
faggrupper i avdelingen. 

•Avdelingsleiar og nestleiar inngår i økonomi- og arealdirektør si 
leiargruppe

1 avdelingsleiar og 1 nestleiar  

•Koordinerer arbeidet i faggruppene og fakultetsteamene 

Faggruppeleiarar og teamkoordinatorar
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5. Faggrupper og fakultetsteam 
 

5.1 Overordna budsjett og økonomistyring  

Mål- og utfordringsbilete  

Den overordna budsjett- og økonomistyringa skal sørge for god og rettidig økonomiinformasjon, og 
gjere denne til eit viktig styringsverktøy for styret, leiinga, fakulteta og fellestenestene. Ein skal levere 
gode og informative styresaker som gir styret og leiinga god oversikt over økonomisk status, 
utfordringar samt eventuelle prognosar for resultat.  
 
Store og viktige oppgåver som til dømes analyser og langtidsbudsjett er svært viktig å etablere som 
del av den overordna økonomistyringa.  Dette er oppgåver som det er nytta forholdsvis lite ressursar 
på i dei tidlegare institusjonane. Det vil også vera viktig å få etablert eit godt styringsårshjul for 
økonomi- og verksemdsstyringa.   
 

Døme på oppgåver4 

 Overordna budsjettprosessarbeid/ressursfordelingsmodell 

 Budsjettfordeling 

 Langtidsbudsjett 

 Økonomioppfølging og rapportering til styret  

 Analysar 

 Internkontroll  

 Kvalitetssikring 

 System- og opplæringsansvar for budsjetteringssystem  

 

5.2. Prosjektøkonomi 

Mål- og utfordringsbilete  

Økonomirådgivarar som jobbar med prosjektøkonomi skal vere med på å realisere målsettinga for 

HVL sin eksternfinansierte verksemd ved å auke den eksterne finansieringa både på overordna nivå, 

men også ved å utforme gode budsjett med gjennomtenkt økonomi i søknadar og anbod. Det er 

vidare eit mål å vere til god hjelp for fakulteta i budsjettering og oppfølging av prosjektrekneskap i 

høve til budsjett og avslutning av prosjekt. Prosjektøkonomane må vere godt kjend med både 

regionale, nasjonale og internasjonale prosjektverksemd og finansieringskjelde.  

Ei sentral hovudutfordring er å få til einskapleg praksis innanfor område. Det er i tillegg utfordrande å 

få oversikt over den totale eksternfinansierte aktiviteten og korleis denne påverkar totaløkonomien, 

samt synleggjere kor mykje tid og ressursar prosjektoppfølging tar.  

Døme på oppgåver  

 Budsjettering av eksternt finansierte prosjekt 

 Økonomisk oppstart, oppfølging og avslutning av prosjekt, inkl. rapportering 

 Delta på og initiere møter med prosjektleiar (fakulteta) 

 Lage og implementere felles rutinar 

 Bruk av prosjektverktøy 

 Følgje lover og reglar 

                                                           
4 Døme på oppgåver. Dette kan endrast og er ikkje uttømmande.  
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 Analysearbeid / statistikk prosjekt 

 Utgåande faktura 

 Mva-vurdering 

 System- og opplæringsansvar for prosjektsystem 
 

Økonomirådgivarane som jobbar med prosjektøkonomi må vere tett på fakulteta og derfor er det 

mest tenleg å samle medarbeidarar som jobbar med bevilgningsøkonomi og prosjektøkonomi i eigne 

team som er dedikert til dei einskilde fakulteta og til fellestenestene.  

Dei som jobbar med prosjektøkonomi vil ha tett kopling mot avdeling for forsking og 

internasjonalisering og mot prosjektleiarar i fakulteta.  

 

5.3. Bevilgningsøkonomi 

Mål- og utfordringsbilete  

Økonomirådgivarane som jobbar med bevilgningsøkonomi skal yte støtte til den daglege oppfølginga 
av økonomien i fakulteta og fellestenesta, følgje opp incentiv mot strategiske satsingar og gi støtte til 
leiinga i  fakulteta slik at ein kan ha  god økonomistyring. Økonomirådgiverane skal og følgje opp og 
føre kontroll med at fakulteta held lovar og reglar, sørge for standardisere rutinar på tvers av alle 
fakulteta og sjå til at prosessane er effektive.  
 
Som tidlegare nemnt er ulik storleik, ulike modellar for organisering og ulike løysingar for 
ressursfordeling i fakulteta utfordrande for økonomitenestene sitt virke. Samstundes ville det ha vore 
særs vanskeleg dersom ein ikkje hadde hatt hand om dette i ei felles støtteteneste. 
 
Økonomirådgivarane som jobbar med bevilgningsøkonomi må vere tett på fakulteta og derfor er det 

mest tenleg å samle medarbeidarar som jobbar med bevilgningsøkonomi og prosjektøkonomi i eigne 

team som er dedikert til dei einskilde fakulteta og til fellestenestene.  

 

Døme på oppgåver  

 Fakultetsbudsjett, fellesadministrasjonsbudsjett 

 Bidra til gode styringsstrukturar og retningslinjer 

 Rapportering 

 Delta på og initiere jamlege møte med fakultetsleiing  

 Støttetenestene i dagleg drift 

 Analysar 

 Lage felles rutinar  

 Følgje lovar og reglar 

 Utgåande faktura 

 Mva-vurdering 

 Opplæringsansvar for systembruk ved fakultet og fellestenester (etter avklaring og i samarbeid 

med systemansvarleg for ulike system) 

 

5.4 Rekneskap  

Mål- og utfordringsbilete  

Rekneskap skal sørge for korrekt økonomisk informasjon til rett tid, til rette oppdragsgjevarar og føre 
regnskap slik at det er mogeleg å ha oversiktleg rapportering i forhold til budsjett. 
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Vidare skal rekneskap krevje kundar for rette tilgodebeløp, gjennomføre korrekte oppgjør til 
leverandørar, foreta rett rapportering av økonomidata til rette oppdragsgjevarar til rett til tid og 
legge fram eit korrekt regnskap for HVL.  
 
Det er ei stor utfordring at mange system pratar dårleg i lag, noko som gir dobbeltarbeid. Dette gjeld 
ikkje berre for HVL, men er ei utfordring generelt i sektoren. I tillegg er det utfordrande at det finns 
ulike rutinar/prosessar som ikkje gjev likebehandling i organisasjonen. Det blir ei sentral oppgåve for 
eininga og finne gode og tenlege løysingar for desse utfordingane i tida som kjem.   
 
 

 
Døme på oppgåver5 

 Rutinar og kontroll som gir eit korrekt rekneskap i høve til lov og reglar 

 Utvikle interne rutinar og retningsliner, og kommunisere desse 

 Effektivisere rutinemessige prosessar 

 Inngåande faktura 

 Dagleg innteksføring og innlesing av betalingsfiler frå bank 

 Utgåande faktura 

 Hovedboksføring, korrigering, avstemming 

 Meirverdiavgift 

 Aktivering av  investeringar (faktura) 

 Korrekt føring av rekneskap i prosjekt-EVU/FoU 

 Rapportering og oppfølging til KD, Riksrevisjonen og andre offentlege instansar 

 Opplæring kontering, aktivering 

 Intern kontroll 

 System- og opplæringsansvar for rekneskapssystem  

 

5.5 Innkjøp 

Mål- og utfordringsbilete  

Innkjøp skal levere gode forvaltningstenester innanfor regelverket som byggjer opp under 

kjerneområda til HVL og kontrollere etterlevinga av regelverket.  

Innkjøpsmedarbeidarar skal vere godt oppdatert på gjeldande regelverk, og eininga skal sjå til at 

leiarar, tingerar og godkjennerar er oppdatert på hovudtrekk i regelverket og avtaleportefølje. 

Eininga har mål om å sette i verk løysningar for elektronisk kontraktsignering. Dette fordrar ein 

nasjonal eller internasjonal standard. Vidare er det eit mål å innføre bestillingssystemet for det mest 

vesentlege av bestillingsvolumet og innføre eit heilskapleg konkurransegjennomføringsverktøy 

(sektorbasert). I tillegg må malar for ulike delar av innkjøpsprosessen utviklast. Her er det eit felles 

behov i heile sektoren.  

Andre sentrale utfordringar er å lage ein plan og struktur på anskaffingar gjennom året, sjå til 

leiingsforankring av forvaltningsområdet og komme inn i prosessane for anskaffing på riktig tidspunkt 

                                                           
5 Rekneskap har i tillegg fagansvar for lønnsrekneskap, sjølv om lønnsfunksjonen organisatorisk er plassert under 

organisasjonsdirektøren. Det må avklarast kva som ligg i dette fagansvaret.  
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Døme på oppgåver  

 Anskaffingsprosessar 

 Avtaleinngåing 

 Kontraktsoppfølging 

 Rettleiing/rådgiving 

 Opplæring i regelverk 

 Bestillingssystem 

 Internkontroll  

 System- og opplæringsansvar innkjøps- og bestillingssystem  

 


