
Høyring om funksjonsplanar  –
Administrativ organisasjonsstruktur 
Innspel til Økonomi 

53. Har du innspel til kap 1. målbilete for funksjonsområdet økonomi? 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill fra seksjonen: 

- Å bidra til at organisasjonen når sine målsetninger i strategiplattformen 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Savner at målbilde er satt inn i et overordnet målbilde for avdelingen direktør for økonomi og 
arealforvaltning leder. 

Målbildet omtaler andre deler av fellestjenestene og fakultetene. Målbildet omtaler ikke instituttene. 
Vi får fra 01.01.18 institutt som er på størrelse med, eller større enn dagens avdelinger. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Generell kommentar (gjeld omtrent alle funksjonsplanane: Funksjonsplanane gjer ikkje synleg eller 
tydleg korleis dei tek i vare eller følgjer opp styrevedtaket i sak 17/17, Vedtak om administrativ 
organisering,  der det heiter: «Rektor får fullmakt til å endelig fastsette administrativ organisering. 
Grunnlaget for administrativ organisering vil være delprosjektgruppas rapport, prinsippa for 
administrativ organisering henta frå fusjonsavtalen og prinsippet om administrative ressursar til 
fakulteta slik at dekanane kan ivareta sine funksjoner som faglege og administrative leiarar.» Den 
gode utgreiinga om oppgåve- og ansvarsfordeling mellom fellesadministrasjon og 
fakultetsadministrasjon som låg i delprosjektgruppas rapport er ikkje teken aktivt i bruk. Grunnlaget 
for campus-utviklinga som ligg i fusjonsavtalen er heller ikkje omtala. Begge desse dokumenta var 
basis for styret si delegering til rektor. Gjennomgåande er det såleis  ikkje konkretisert kva 
administrative ressursar som skal vera lagt til dekan sitt omfattande ansvar innanfor utdanning, 
forsking, formidling, og det tilhøyrande store personal- og økonomiansvaret. Gjennomgåande er det 
heller ikkje konkretisert kva administrative ressursar som må liggja ved kvart campus for å sikre og 
utvikle gode tenester til studentar og tilsette.  

Det kan sjå ut som HVL lagar ein arkitektur for at dekan og fakulteta må bestille administrative 
tenester frå  fellesadministrasjonen. I ein fleir-campus høgskule med fire fakultet er dette høgst 
usikker løysing, og det er også uråd å sjå at det er samsvar med det grunnlaget som låg til grunn for 
styret sitt delegasjonsvedtak. Gjennomgåande er det bygt opp med administrative ressursar ikring 
rektorat og direktørar, og det er uråd å sjå ein konkret plan for administrasjon ved fakulteta og for ei 
god campus-utvikling. Forutan å svekka fakulteta, gir dette såleis eit opplegg for å sentralisere 
administrative ressursar og gjera heile organisasjonen særdeles topptung. Med dei strukturar som er 
lagde i høgskulen, vil fleire campus bli mykje svekka. I ny ein fleir-campus organisasjon kjenneteikna 
av kunnskapsarbeid, der høgskulen skal vere i den digital kunnskapsfronten og ha deling som 
kjenneteikn, synest dette å vere lite klokt. Heller er det teikn til at ein skal samle meir makt i sentrale 
posisjonar.  Avdeling for samfunnsfag ynskjer ein mykje meir desentralisert struktur, med fakultet og 
institutt i fokus. 



Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Gode budsjett, langtidsbudsjett og regnskap slik at strategisk ledelse er mulig på alle nivå i HVL. Viktig 
at tidsfrister og prosesser er informert ut på forhånd og det er tydelig for alle parter hva som skal 
spilles inn til hvilken tidsfrist. 

 

54. Frå din ståstad, ser du andre utfordringar for økonomifunksjonen ut over dei 
som er teikna i utfordringsbilete kap 2? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Det er ikke kommentert noe om organisasjonskultur, og stedlige ledere er viktig for å få det til å 
fungere det mellom leder og tilsette. Tillit, motivasjon og tilfredshet er stikkord her. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
En utfordring for fakultetene vil nok være det samme som avdelingene i Bergen opplever i dag; at 
tilgang på ressurser som er lagt ut i fellestjeneste kan være vanskelig å få tilgang til. Elles er vi enige i 
at en av hovedutfordringen er ressursstyring på fakultetet. Dette trenger fakultetene mer støtte til. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill fra seksjonen: 

Det er under utfordringer særlig fokus på økonomistyring – men det er også utfordringer knyttet til 
daglig drift i en så stor organisasjon. Det er viktig med en fleksibel organisasjon, med gode og klare 
rutiner på driftsiden, og med god kommunikasjon, både innad i hver enhet/fagområde, og på tvers. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Savner at utfordringsbilde er satt inn i et overordnet utfordringsbilde for avdelingen direktør for 
økonomi og arealforvaltning skal lede. 

Internasjonalt kontor, Bergen har følgende innspill: 

HVL forventes å ta inn mer midler via internasjonale finansieringsmekanismer (EU, SIU etc.). Det er 
viktig at økonomiavdelingen har kompetanse og kapasitet til å støtte opp om denne målsettingen. 
Det gjelder blant annet rådgivning i forhold til budsjettering, økonomiske overføringer til 
institusjoner og utbetalinger til enkeltpersoner (stipend), regnskapsoppfølging. Økonomiavdelingen 
må kompetanse på internasjonale regelverk/ nasjonale regler knyttet til økonomihåndtering m.m. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Det tas for gitt at økonomistyringa i fakulteta skal foregå i felleseininga, utan å drøfte fakulteta sine 
behov. Det vil vere behov for økonomikompetanse som del av leiinga i fakultet med overordna 
kjennskap til fakultetet som heilheit, organiseringa, utdanningane osv. for å ivareta 
fakultetsperspektivet.  

Leiarstøttefunksjonane i fakulteta er ikkje avklart, og ein må ta høgde for at ressursar innan 
økonomiområdet må nyttast her. 

 

55. Har du innspel til forslag for organisering av funksjonsområdet økonomi kap. 
3? 



Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Slik det foreløpige organisasjonskartet er tegnet på alle de administrative enhetene så er det en 
ubalanse i forhold til hvor mange ledere det er på nivå 3 knyttet til ulike funksjonsområder. Det er 
kommet innspill på at overordnet budsjett og økonomistyring kan legges under økonomi på nivå 3. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Vi er positive til et fakultetsteam. Med med backup på dedikerte ressurser til fakultetet som kjenner 
fakultet godt. Hvis det viser seg at dette er tungvint må det raskt kunne la seg gjøre å flytte noen 
stillinger til fakultetet. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det må vere økonomirådgjevarar ved alle fakultet og ved dei største institutta, slik at dekanane kan 
ivareta sine funksjoner som både faglege og administrative leiarar. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Med dette talet på årsverk (26,8) er det for mange undereiningar og nivå (med og uten 
personalansvar i forslaget. Under direktør for økonomi og arealforvaltning kan ein tenke to einingar, 
der ein samlar budsjett, rekneskap, verksemdstyring og innkjøp i ei eining og fakultetstenester 
(økonomi og prosjekt) i ei eining. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Nokre medarbeidarar i vår seksjon meiner at fageining for lønn høyrer heime under økonomi (i 
staden for i HR-seksjon). Då rektor har vedteke at lønn vert plassert under Organisasjon/HR er målet i 
denne samanheng å formidle at nokre tilsette primært ønskjer innplassering av lønn under økonomi 
fordi det i januar 2018 skal førast forhandlingar med hovudtillitsvalde om administrativ organisering. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Alle fakultet bør ha en dedikert økonomiansvarlig. 

Mener at plasseringen av virksomhetsstyring som stabsfunksjon for direktøren synes å være en 
fornuftig plassering. 

Også her oppleves organiseringen overdimensjonert med mange ledere for et relativt beskjedent 
antall ansatte. 

  

56. Vil organiseringa av økonomifunksjonen bidra til å gi gode økonomifaglege 
tenester? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Det er viktig at teamene fungerer ift støttefunksjoner til fakultet og andre administrative enheter. 
Viktig med tverrfaglig kompetanse. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Det er beskrevet at økonomirådgiverne som jobber med prosjektøkonomi vil bli organisert i egne 
team som er dedikert til det enkelte fakultet. Ser at dette vil være hensiktsmessig, men det må i 
denne sammenheng vurderes om det da også vil være nødvendig kompetanse på prosjektøkonomi 
knyttet til (store) internasjonale forskningsprosjekter, som H2020/EU-prosjekter, EØS mm. i hvert 
team eller om slik kompetanse må organiseres på tvers av fakultetene. Her må det finnes en god 
løsning som ivaretar og videreutvikler denne kompetansen ved HVL.  

Som nevnt i funksjonsplanen er det svært viktig å sikre et godt og effektivt samarbeid mellom 
prosjektøkonomer, forskningsrådgivere og forskere ved HVL. 



Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Vi savner en beskrivelse av hva som skal utføres på fakultet og institutt innenfor økonomifeltet. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det er ikkje konkretisert kva administrative ressursar som skal vera lagt til dekan og instituttleiarane 
sitt omfattande økonomiansvar. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Dette er heilt avhengig av at fakultetet får nødvendige tenester når fakultetet har behov for det og at 
tenestene er på rett nivå. 

Personaltenester (Egil Almås) 
Ja, i hovudsak. Organisering i fellestenester er positivt og kan truleg gi grunnlag for synergiar og 
effektivisering på sikt. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Vanskelig å se konsekvensene av denne organiseringen for den enkelte campus og de brukernære 
behovene lokalt.  

Viktig å sørge for at fakultet og institutt har dedikerte personer å forholde seg til. 

  

57. Vil organiseringa av økonomifunksjonen dekke HVL sitt behov for operativ og 
strategisk støtte i økonomistyringa?  

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Ja, ved å ha virksomhetsstyring og budsjettstyring på nivå 3. 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Organiseringen ser ok ut men det avhenger hvor mange årsverk som settes til de ulike oppgavene. 
Frå et fakultetssynspunkt er også et spørsmål om fakultetene kan bestille om utredninger, og 
utregninger hos for eksempel gruppen for overordna budsjett og økonomistyring og 
verksemedsstyringsgruppen og få prioritet. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill fra seksjonen: 

Litt usikker på kva som menes med strategisk støtte; dersom dette er å gi gode rapporter til 
styret/ledelsen, så ser det ut som fokuset på dette er godt ivaretatt. Dersom strategisk støtte også 
innebærer oppfølging/måloppnåelse i forhold til strategiplattformen, føringer frå KD, 
samfunnsutfordringer kommunisert av andre statlige organer, kompetanseheving etc, så sees ikke 
dette igjen i funksjonsplanen. 

Avdeling for lærerutdanning (Asle Holthe) 
Vi kan ikke se at det er hensiktsmessig at det ikke skal være administrative tjenester knyttet til 
økonomi i fakultetene. 

Forskinga er delt inn i ei rekke små prosjekt. I dag er det for stor avstand til økonomiavdelinga, og vi 
treng betre oversikt. Fordelinga av forskingsmidlar på Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er 
så kompleks at forskingsleiinga ved fakultetet treng ein økonom som sit på fakultetet. 



Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Det må vere ein lokal økonomifunksjon som har kunnskap om utfordringar på instituttnivå.  
Vedkomande må kjenne studietilboda og forskingsaktiviteten ved instituttet og må kunne sjå desse i 
samanheng opp mot økonomien i institutt og forskingsprosjekt. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for lærarutdanning (Tone Reistad) 
Forskinga er delt inn i ei rekke små prosjekt. I dag er det for stor avstand til økonomiavdelinga, og vi 
treng betre oversikt. Fordelinga av forskingsmidlar på Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er 
så kompleks at forskingsleiinga ved fakultetet treng ein økonom som sit på fakultetet. 

Seksjon for FOU (Erik Kyrkjebø) 
Svært viktig at det er tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å støtte opp om eksternfinansierte 
forskingsprosjekt 

Personaltenester (Egil Almås) 
Det er eit godt utgangspunkt, men bør evaluerast etter 1-2 år. 

  

58. Har du innspel til forslag til leiarstruktur for funksjonsområdet økonomi kap. 
4? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Det er ubalanse i lederstrukturen på de ulike funksjonsområdene og det må tas en overordnet 
gjennomgang her. 

Økonomi og verksemdstyring (Kirsten Bakken) 
Økonomi: 

Eg meiner vi må vurdere strukturen som er foreslått med å sette inn oppgavedeling/ansvarsdeling  i 
strukturen. Det vil hjelpe oss litt i å sjå korleis dette kan fungere. Vi må også vurdere vårt forslag i 
forhold til areal mtp korleis nivå2-leiar skal fungere. (Skriv dette for at Økonomi skal ha grunnlag for å 
vurdere på nytt ved at det kjem innspel i høyringa.) 

Avdelingsadministrasjon for ingeniør- og økonomifag (Henning Nordheim) 
Lederstrukturen kan fremstå som fragmentert og leser man den andre høringen som ligger under 
dirketør for areal og økonomi sin høring så har den ulik inndeling på ledere på nivå 3.  Fra 
fakultetsperspektiv vil samordning være svært viktig og linjene inn i fakultet til hvilke ledere i 
fellesadminsitrasjonen er uklart. 

Avdeling for lærarutdanning (Asle Holthe) 
Slik vi ser det er det lite nytenking i organisering av enheten. Det normale ved HVL er at ledere skal 
ha personalansvar for 20-30 personer. Det er uklart hvordan en har forholdt seg til dette. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Gjennomgåande er det bygt opp med administrative ressursar ikring rektorat og direktørar, og det er 
uråd å sjå ein konkret plan for administrasjon ved fakulteta og for ei god campus-utvikling. Forutan å 
svekke fakulteta, gir dette såleis eit opplegg for å sentralisere administrative ressursar og gjere heile 
organisasjonen topptung. Når dekan og fakulteta må bestille økonomitenester frå  
fellesadministrasjonen er vi redd det vert ein tunggrodd organisasjon og det er uråd å sjå at dette er 
samsvar med det grunnlaget som låg til grunn for styret sitt delegasjonsvedtak til rektor kring 
administrativ organisering. 



59. Har du innspel til forslag til einingar og delfunksjonar for økonomi kap. 5? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Overordnet budsjett og virksomhetsstyring kan legges til nivå 3. 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Innspill fra seksjonen: 

Pkt 5.3.1: prosjektøkonomi må ha/har en tett kopling også mot internasjonalt forskings- og 
utdanningssamarbeid 

Personaltenester (Egil Almås) 
Nei. Merk likevel at nokre tilsette meiner at fageining for lønn kan leggjast til økonomi slik som i dag i 
region SH. 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Alle fakultet bør ha en økonomiansvarlig og støtte til instituttnivå 

60. Har du øvrige innspel til funksjonsplanen for økonomi? 

Seksjon for økonomi (Karianne Bergheim) 
Det er ønske om å jobbe på tvers av seksjonene innenfor økonomi og ikke bli jobbende innenfor et 
veldig smalt område. 

Avdeling for helsefag (Dagrun Kyrkjebø) 
Viktig med god leiarstøtte på fakultets-, institutt- og studiestadnivå 

Seksjon for forskning og ekstern samhandling (Eirin Fausa Pettersen) 
Vi opplever at prosjektøkonomene har stor arbeidsmengde og at det er et økende behov for 
kapasitet på prosjektøkonomi. Dette ber vi om at økonomiadministrasjonen er oppmerksom på i det 
videre arbeidet med funksjons og bemanningsplaner. 

Seksjon for utdanning (Kristin Ravnanger) 
Internasjonalt kontor har følgende innspill: 

Det er foreslått en enhet for Økonomitjeneste og prosjekt som skal ha fakultetsteam. Det er viktig at 
HVL har prosjektøkonomer som er eksperter på internasjonel prosjekter, særlig store prosjekter 
innenfor EU/ SIU. Dette er en spesielisert kompetanse som ikke er knyttet til fakultet men som krever 
kunnskap og erfaring med slike prosjekter på tvers av fakultenene. 

Avdeling for samfunnsfag (Anne Naustdal) 
Funksjonsplanen bør i større grad reflektere prinsippa for fusjonsavtalen og styrevedtaket i sak 17/17 

Avdeling for helsefag (Georg Førland) 
Generelt:  

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) 
Det er ofte ønskelig å vite hvem man skal kontakte for å få hjelp til et mindre problem. Tilsette 
informasjon som er søkbar på funksjon slik at vi kan snakkes direkte og få ting ut av verden raskt. 
Dette kan komme i kontakt med arbeidsflyten men kan være en viktig del for at Økonomi er synlig 
som det av HVL 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (Johanne Trovåg) 
Det er behov for en lokal økonomifunksjon som har kunnskap om utfordringer på instituttnivå. 
Vedkommende må kjenne studietilbudene og forskningsaktiviteten ved instituttet og må kunne se 
disse i sammenheng opp mot økonomien i institutt og forskningsprosjekt. 

Avdelingsadministrasjonen ved avdeling for helse- og sosialfag (Marit Ubbe) 
Avdelingsadministrasjonen mener at det må fokuseres på at det lages felles rutiner og retningslinjer 
for å få etablere en felles praksis.  

Hvor skal funksjon med bestilling av rekvisita (det som ikke er standard), gavekort og blomster mm 
plasseres? 

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling (Ida Heggholmen) 
Må beskrive hvordan enhetene skal serve fakultetene, hvilke behov vil de nye fakultetene ha og hva 

som vil være robuste enheter som gjør at direktøren kan være informert og beslutningsdyktig. Er det 

nok årsverk til å dele opp funksjonen på 4 nivå? 

Forskerforbundet (Kristin Hinna) 
Det er under utfordringer særlig fokus på økonomistyring – men det er også utfordringer knyttet til 

daglig drift i en så stor organisasjon. Det er viktig med en fleksibel organisasjon, med gode og klare 

rutiner på driftsiden, og med god kommunikasjon, både innad i hver enhet/fagområde, og på tvers. 

Det er et ønske om at prosjektøkonomi må ha/har en tett kopling også mot internasjonalt forskings- 

og utdanningssamarbeid. 

 

 


