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OU-programmet 

Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur 

(Kopling av funksjonar, prosessar og roller til 

organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Forfattar: Maria Stene-Jonassen  
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Bakgrunn 

01.01.17 fusjonerte dei tre høgskulane Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane 

og Høgskolen Stord/Haugesund og danna Høgskulen på Vestlandet (HVL). OU-

programmet vart etablert 09.03.17 med målsetting om å utvikle HVL som ein heilskapleg 

institusjon fram til slikt ansvar er plassert enten i faglege eller administrative einingar. 

OU-programmet omfattar følgjande prosjekt: 

P1 Førebuing av strategiprosess (forprosjekt) 

P2 Fagleg organisering 

P3 Administrativ organisering 

P4 Digitalisering 

Det er knytt ulike delprosjekt til hovudprosjekta, og P3.3 Administrativ 

organisasjonsstruktur (Kopling av funksjonar, prosessar og roller til 

organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) inngår som eit slikt delprosjekt i 

Prosjekt P3 Administrativ organisering. 

Hovudmålsettinga med P3 Prosjekt Administrativ organisering er å leggje til rette for 

gode og involverande prosessar, kor resultata av disse prosessane saman med vedtekne 

prinsipp for administrativ organisering dannar grunnlag for etablering av felles 

administrative løysingar for Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet omhandlar alt som er 

knytt til den administrative delen av leiaransvaret delegert frå rektor til underliggjande 

einingar; det vil seie administrative oppgåver som ligg i linja til prorektorar, direktørar, 

dekanar og vidare utover i organisasjonen.  

Delprosjekta i P3 Administrative tenester er: 

P3.1 Identifisering av administrative funksjonar  

P3.2 Felles praksis (Dokumentasjon av administrative kjerneprosessar ) 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur (Kopling av funksjonar, prosessar og roller 

til organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) 

P3.4 Delegasjonsreglement knytt til funksjonar og roller 
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Overordna tidslinje for prosjektarbeidet i P3 ser slik ut: 

 

Hovudaktivitet Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 
P3.1 Identifisering av 
administrative 
funksjonar 

            

P3.2 Felles praksis             

P3.3 Administrativ 
organisasjonsstruktur             

P3.4 
Delegasjonsreglement 

            

 

 

2. Mål og mandat 

Delprosjektet skal levere planverk som skal danne grunnlag for etablering av ei felles 

administrativ verksemd for HVL. Planane skal skildre administrative funksjonar både i 

felleseiningar og i fakultetsadministrasjonane.  

Ei slik samla etablering av fakultets- og fellesadministrasjon vil gi ein heilskapleg 

administrasjon, med god kontroll på grenseflater og kostnadar. Dersom fakulteta over tid 

utviklar eigne unike tenesteleveransar i sine einingar, er det fare for at grenseflata mot 

fellestenestene bli asynkron og at gap eller dobbeltarbeid oppstår. Vidare utvikling av 

administrative tenester må derfor også skje samla; dette vil sikre grenseflatene og gi kontroll 

på kostnadsutviklinga i administrasjonen. Ansvaret for ei slik samla utvikling ligg til rektor. 

 

Hovudmålsettinga for delprosjekt P3.3 er å levere planverk som grunnlag for å etablere ei 

felles administrativ verksemd for HVL. Denne administrative organiseringa vil danne 

grunnlag for vidare kvalitetsutvikling og effektivisering i administrasjonen. Medarbeidarane 

skal involverast i prosessane undervegs. 

 

Arbeidet i delprosjektet byggjer på prinsippa for administrativ organisering i 

Fusjonsplattforma, tidlegare prosjektarbeid i delprosjekt Administrativ organisering i 

Fusjonsprogrammet og påfølgjande styrevedtak i sak 17/17. I tillegg kjem førande avgjerder 

om administrativ organisering frå rektor, som utvida strategisk leiargruppe utarbeider 

avgjerdsgrunnlag for parallelt med prosjektarbeidet.1  

 

Delprosjektet sine forslag til organisering skal leggje til rette for ein effektiv og profesjonell 

administrasjon med høg kvalitet i tenester og forvalting. Organiseringa skal bidra til tydelege 

styringslinjer, avklåra roller og prosesseigarskap, og samsvar mellom ansvar og mynde. 

Løysingane skal bidra til effektivisering og avbyråkratisering av verksemda, i tråd med 

gjeldande krav frå styresmaktene. I prosjektet skal ein søkje å kome fram til ei optimal 

                                                             
1 Sjå mandat og prosesskildring for dette arbeidet her. 

http://fusjonsinfo.no/wp-content/uploads/2015/12/fusjonsavtale-endeleg.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-protokoll.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret/2017-03-innkalling.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/mandat-og-prosess-plassering-av-funksjoner.pdf
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disponering av høgskulen sine administrative ressursar, og skildre naudsynte satsingsområde 

med tanke på høgskulen sin universitetsambisjon. 

 

Delprosjektet sine leveransar er definert slik: 

 

Delprosjektet skal levere planverk (funksjons- og bemanningsplanar) for den samla 

administrative verksemda ved HVL, ifølgje felles mal2.  

 

Funksjonsplanane skildrar organisering av administrative funksjonsområde ved høgskulen, 

med skildringar av mellom anna: 

 Målbilete for funksjonsområdet 

 Overordna prosesseigarskap, oppgåver og ansvar som ligg til funksjonsområdet 

 Kva slags undereiningar funksjonsområdet vert organisert i/organisasjonskart 

 Kva slags oppgåver som skal løysast i dei ulike undereiningane 

 Estimert ressursdisponering på einingsnivå 

 Utfordringsbilete og utviklingsbehov for funksjonsområdet  

  

Utarbeidinga av funksjonsplanane utgjer første fase i delprosjektet sitt arbeid. 

Funksjonsplanane skal leverast innan 22.11.17. 

 

Bemanningsplanane skildrar detaljert ressursdisponering og dei enkelte stillingane innanfor 

einingane i funksjonsområdet, med til dømes stillingskategori, stillingskode, stillingsprosent, 

kvalifikasjonskrav, ansvar og oppgåver, rapporteringslinje etc. Bemanningsplanane vil danne 

rammeverk for den vidare prosessen med innplassering av administrative medarbeidarar i ny 

organisasjonsstruktur. 

 

Utarbeidinga av bemanningsplanane utgjer andre fase i delprosjektet sitt arbeid. 

Bemanningsplanane skal leverast innan 02.02.17. 

Planverket dannar grunnlag for etablering av ei felles administrativ verksemd ved høgskulen, 

for vidare utvikling av denne og for innplassering av administrative medarbeidarar i stillingar 

i ny administrativ organisasjonsstruktur.  

 

 

                                                             
2 Malverk følgjer prosjektplanen som vedlegg. 
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3. Prosjektorganisering 

 

 

 

 

 

Rektor

Programleiar OU-
programmet

Prosjektleiar

P3.1 P3.2 Felles praksis
P3.3 Administrativ 

organisasjonsstruktur

Prosjektgrupper FoUI
Prosjektgruppe 

Utdanning

Prosjektgruppe 

Intern og ekstern 
samhandling

Prosjektgrupper 
Organisasjon

Prosjektgruppe 
Arealforvaltning og 

drift

Prosjektgruppe 
Økonomi

P3.4 
Delegasjonsreglement

Prosjektstøtte OU-
teamet

Dekangruppa 
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3.1 Prosjektgrupper og roller 

Delprosjekt P3.3 vert organisert med prosjektgrupper knytt til dei overordna administrative 

funksjonsområda ved HVL. Nytilsette prorektorar og direktørar vil leie arbeidet i dei 

prosjektgruppene som ligg til eigne funksjonsområde. I nokre tilfelle vil det vere 

undergrupper under dei overordna prosjektgruppene. Ved prosjektstart er det ikkje tilsatt 

direktør for arealforvaltning og økonomi. Overordna leiarskap for prosjektgrupper innen 

arealforvaltning og økonomi er derfor lagt til organisasjonsdirektør, medan sjølve arbeidet 

med funksjons- og bemanningsplanar for disse områda vert leia av leiarar frå arealforvalting 

og økonomi. 

Prosjektgruppene skal utarbeide planar for den samla administrative verksemda, både på 

verksemdsnivå, i fellestenester og på fakultet. Det vil difor vere naudsynt med tett samarbeid 

både prosjektgruppene seg i mellom, og mellom prosjektgruppene og dekanane. 

Prosjektleiarane samarbeider derfor tett med dekangruppa undervegs. Med tanke på den høge 

aktiviteten i verksemda i denne utviklingsfasen, vert det tilrådd å hovudsakeleg nytte 

eksisterande møtefora for slikt samarbeid. 

Prosjektgruppene skal levere eit detaljert planverk på kort tid. Dette krev rett kompetanse i 

prosjektgruppene, samt at gruppene har ein føremålstenleg størrelse. Prosjektgruppene kan 

derfor reknast som kjernegrupper, som vil vere avhengige av å hente inn ytterlegare 

kompetanse ved behov. Gruppene vil derfor supplerast med medarbeidarar med særleg 

kompetanse på dei ulike delfunksjonane som til ei kvar tid vert gjennomgått i prosjektgruppa. 

Kvar prosjektgruppe følgjer ein overordna prosessplan for å sikre dette, og utarbeider sin 

eigen prosess-/møteplan i oppstarten av arbeidet. 

Naudsynt kompetanse i prosjektgruppene er definert slik: 

 Heilskapleg organisasjonsforståing 

 Fagleg kunnskap om funksjonsområdet 

 Kunnskap om/erfaring frå ressursplanlegging/personalansvar 

 Strategisk kompetanse 

Faste medlemer: 

 Prosjektgruppeleiar (nivå 2) 

 Leiarar med personalansvar på overordna nivå på funksjonsområdet3  

 Fakultetsrepresentant 

 Tillitsvalgt (i fase 1 av arbeidet – utarbeiding av funksjonsplan) 

 Sekretærfunksjon 

Prosjektgruppene vet supplert med ytterlegare kompetanse ifølgje prosessplan og behov. 

 

                                                             
3 I tilfelle kor slik leiar ville blitt sitjande i fleire prosjektgrupper, blir vedkomande erstatta av annan 
representant med relevant kompetanse. 
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Når delprosjektet startar arbeidet er det fleire delfunksjonar/einingar som enno ikkje har blitt 

plasserte under eit overordna administrativt funksjonsområde. Disse får ei mellombels 

plassering i prosjektorganisasjonen, men vert flytta dersom rektor si avgjerd om plassering 

tilseier det.  

Avgjerd om endeleg plassering kan føre til endringar i samansetjing av grupper, eller behov 

for ytterlegare kompetanse. 

Tillitsvalde deltek i prosjektgruppene fram til funksjonsplanane er leverte og godkjende.  

Dei overordna prosjektgruppene med sine undergrupper: 

  

Prosjektgrupper FoUI, leia av prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten 

 
FoUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internasjonalisering  
- mellombels plassering i 

prosjektorganisasjon 

 
Eirin Fausa Pettersen, forskingsdirektør 
Erik Kyrkjebø, viserektor FoU 
Hallstein Madsen, avdelingsleiar FoU 
Vidar Frette, professor 
Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, tillitsvald 
Sekretær: Kjersti Gausvik, rådgjevar 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan og behov 
 
 
Kompetanse frå internasjonaliseringsfeltet er 
involverte i utarbeiding av planverk på sitt 
område. Endeleg samansetjing av gruppa vert 
avgjort når delfunksjonen er plassert i 
organisasjonen. 

 
Bibliotek 
Mellombels plassering i prosjektorganisasjon 

 
Trude Færevaag, bibliotekdirektør  
Astrid Sandnes, hovudbibliotekar 
Marianne Nesbjørg Tvedt, hovudbibliotekar 
Kjellrun Hiis Hauge, senterleiar 
Bente E.R. Hatlevoll, tillitsvald  
Sekretær: Turid Bogetvedt Hitland, 
hovudbibliotekar 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan 
 

Prosjektgruppe Utdanning, leia av prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik 

  
Kristin Ravnanger, utdanningsdirektør 
Terje Bjelle, viserektor for utdanning 
Espen Fosse, studiesjef 
Svein Magne Abrahamsen, høgskulelektor  
Torunn Herfindal, tillitsvald  
Sekretær: Anne Gro Dalland, rådgjevar 
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Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan 
 

Prosjektgruppe Intern og ekstern samhandling, leia av prorektor for samhandling Liv Reidun 
Grimstvedt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senter for nye medier 
Mellombels plassering i prosjektorganisasjon 
 

 
Helge Olsen, kommunikasjonsdirektør 
Svein Ove Eikenes, informasjonssjef 
Tove Takvam Uglum, rådgjevar 
Georg Førland, dekan  
Reidun Stavland, tillitsvald  
Sekretær: Anne Brit Lauvsnes, rådgjevar 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse ved behov 
 
 
Kompetanse frå senteret deltek i arbeidet si 
innleiiande fase med skildring av funksjonar og 
ressursar. Vidare arbeid skjer i prosjekt P2 
Fagleg organisering – gjennomgang av 
senterstruktur. 
 

Prosjektgrupper Organisasjon, leia av organisasjonsdirektør Tage Båtsvik 

 
Undergruppe Personal 
Gruppa skal og utarbeide forslag til stabs- og 
leiarstøttefunksjonar på nivå 1, 2 og 3 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv 

 
Ida Heggholmen, personaldirektør 
Wenche Fjørtoft, personaldirektør 
Egil Almås, personalsjef 
Leif Longvanes, instituttleiar 
May Britt Sandstå, tillitsvald  
Sekretær: Kjersti Saltnes, rådgjevar 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan og behov.  
 
Marianne Nesbjørg Tvedt er øvste leiar for 
arkivfunksjonen i Stord/Haugesund, og erstattar 
Egil Almås i prosjektgruppa i arbeidet med 
arkivfunksjonen. Ytterlegare arkivfagleg 
kompetanse deltek i arbeidet ifølgje prosessplan 
og behov. 
 

 
Undergruppe IKT 

Bjørn Elvsaas, IT-leiar 
Idar Flemmen, IT-sjef 
Knut Erling Øien, IT-leiar 
Aasmund Kvamme, høgskulelektor 
Svein Bjarne Brandtsgård, tillitsvald  
Sekretær: Lene Susann Pilskog, 
avdelingsrådgjevar 
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Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan og behov.  
 

 

Undergruppe Arealforvaltning, drift og service Endre Laastad, direktør for arealforvaltning, 
drift og brukerservice (prosjektgruppeleiar) 
John Ove Berge, seniorkonsulent 
Hans Erik Lundberg, senior prosjektleiar  
Tone Reistad, kontorsjef 
Pål-Albert Olsen, tillitsvald  
Sekretær: 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan og behov.  
 

Undergruppe Økonomi Kirsten Bakken, økonomisjef 
(prosjektgruppeleiar) 
Jan Ove Henriksen, økonomidirektør 
Karianne Brøndbo Bergheim, økonomidirektør 
Trude Engebretsen, kontorsjef 
Tone Skjerdal, tillitsvald 
Sekretær: Trine Meling Stokland, 
avdelingsrådgjevar 
 
Prosjektgruppa vert supplert med ytterlegare 
kompetanse i følgje prosessplan og behov.  
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Rolle Ansvar 

Prosjektleiar 
 Ha overordna ansvar for framdrift i prosjektarbeidet 

 Utarbeide prosjektplan og overordna prosessplan  

 Utarbeide malverk for funksjons- og bemanningsplanar 

 Støtte prosjektgruppeleiarane i deira arbeid 

 Sørgje for naudsynt koordinering mot arbeidet med 

innplassering av medarbeidarar og anna prosjektarbeid 

som ligg utanfor delprosjekt P3.3 

 Gjennomføre høyring på funksjonsplanar 

Prosjektgruppeleiar 
 Leie arbeidet i prosjektgruppa  

 Sørgje for naudsynt koordinering og samarbeid på tvers 

av prosjektgrupper – særleg relevant der det er overlapp i 

oppgåver og ressursar 

 Sørgje for naudsynt samarbeid med dekangruppa 

 Konsultere og involvere relevante delfunksjonar/einingar 

undervegs 

Prosjektgruppe 
 Utarbeide funksjons- og bemanningsplanar for det samla 

funksjonsområdet (felles- og fakultetsadministrasjon) i 

følgje mal 

Dekangruppa 
 Vere konsultasjonsorgan og samarbeidspartnar for 

prosjektgruppene 

 

4. Prosjektgjennomføring 

4.1 Verdiar for prosjektarbeidet 

Prosjektarbeidet skal gjennomførast med følgjande verdiar som rettesnor: 

 Deling 

 Openheit og innsyn 

 Undersøkjande og kunnskapsbasert 

 Lærande og utfordrande 

 Ressurseffektiv  
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4.2 Overordna milepælsplan 

Milepælsplanen er justert som følge av utsatt prosjektoppstart (jf. milepælsplan i overordna 

mandat for P3).  

Aktiviteter merka med gult er aktivitetar som ikkje ligg under delprosjektet eller OU-

programmet sitt ansvarsområde, og som prosjektet dermed ikkje kan fastsetje tidsfrist for, 

men som får konsekvensar for framdrifta i prosjektarbeidet og/eller ferdigstillinga av den nye 

administrative verksemda i HVL. Tidslinja er dermed lagt opp etter nokre tentative datoar. 

 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur (Kopling av 

funksjonar, prosessar og roller til 

organisasjonseiningar, studiestader og stillingar) 

Ferdig dato Ansvarleg 

Malverk for funksjons- og bemanningsplanar er 

utarbeidd 

12.08.17 Prosjektleiar 

Prosjektplan er godkjent  31.08.17 OU-programleiar 

Prosjektoppstart – alle prosjektgrupper Innan 29.09.17 Prosjektleiar 

Resultat av kartlegging av administrative 

medarbeidarar ligg føre 

01.10.17 KA-Personal 

Avgjerd om hovudfordeling av administrative 

funksjonar og tenester er foretatt (rektor) 

Tentativt 17.10.17 Rektor 

Funksjonsplanar er ferdigstilte 22.11.17 Prosjektleiar 

Funksjonsplanar er sendt på høyring 23.11.17 Prosjektleiar 

Høyringsfrist 07.12.17  

Funksjonsplanar er levert til rektor Innan 13.12.17 Prosjektleiar/OU-

programleiar 

Funksjonsplanane er godkjende Tentativt 22.12.17 Rektor 

Bemanningsplanar er ferdigstilte og levert til rektor 02.02.17 Prosjektleiar/OU-

programleiar 

 

Bemanningsplanane er drøfta og godkjent Tentativt 09.02.17 Rektor 

Innplasseringsprosess administrative stillingar Startar tentativt i veke 7 Personal 
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4.3 Overordna prosessplan 

Det vert lagt opp til ein konsulterande prosjektprosess. Dette inneber at delfunksjonar/einingar 

blir konsultert i forkant av prosjektgruppa sine diskusjonar, slik at einingane har mogelegheit 

til å involvere sine medarbeidarar i interne prosessar og formulere viktige innspel til 

prosjektgruppa. Naudsynt kompetanse frå delfunksjonar/einingar (til dømes mellomleiarar 

eller andre tilsette med særleg kompetanse) deltek også i diskusjonen når eigne 

funksjonsområde/einingar står på dagsorden i prosjektgruppa. Ein slik prosess sikrar at 

prosjektgruppene til ei kvar tid har tilgang til rett kompetanse, samt at medarbeidarane vert 

involverte undervegs. 

 

Prosesstrinn Aktivitet Involverte 

1. Etablering av 

prosjektgrupper Formell oppnemning av 

medlemar til prosjektgrupper 

og referansegrupper 

OU-programleiar 

Prosjektleiar P3 

Prosjektgruppeleiarar 

Dekanar 

Hovudtillitsvalde  

 

2. Oppstartsmøte 

prosjektgrupper 
 Gjennomgang av 

prosjektplan 

 Gjennomgang av malverk 

for funksjons- og 

bemanningsplan 

 Overordna gjennomgang 

av grunnlagsmateriale 

(sak 17/17: rapport, 

styresak og 

høyringsinnspel) for kvart 

delfunksjonsområde. 

 Utarbeiding av møteplan, 

inkl. rekkjefølgje for 

gjennomgang av 

delfunksjonar/einingar 

under funksjonsområdet. 

 Definering av spørsmål 

for konsultasjon av 

delfunksjonar, evt. og 

bestilling til delfunksjonar 

om skildring av eigne 

område. 

 

Prosjektgruppene 

Prosjektleiar P3 
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3. Konsultasjon om 

organisering: 

delfunksjonar og 

einingar 

 Spørsmål for 

konsultasjon/bestilling 

vert sendt til 

delfunksjonar/einingar for 

intern gjennomgang 

 

Prosjektgruppene 

Aktuelle 

delfunksjonar/einingar 

4. Prosjektgruppemøta  

 

Skjer løpande gjennom 

prosjektprosessen. Antall 

møte vil variere avhengig 

av omfang og 

kompleksitet i 

funksjonsområdet. 

 

 

 Utarbeiding av 

funksjonsplan ifølgje mal. 

Gjennomgang av aktuelle 

delfunksjonar/einingar. 

Evt. koordinering mot 

andre prosjektgrupper. 

Prosjektgruppene 

Leiarar (evt. andre aktuelle 

representantar) for aktuelle 

delfunksjonar/einingar som 

er under diskusjon deltek i 

møta når deira 

delfunksjonar/einingar står 

på dagsorden. 

5. Prosjektmøte: Kobling 

P3.2 og P3. 

 

 Prosjektgruppene får 

presentert 

arbeidsprosessane under 

eige funksjonsområde. 

Prosjektgruppene 

KA-grupper – relevant 

funksjonsområde  

Arbeidsgrupper P3.2 

6. Prosjektgruppemøte: 

Ferdigstilling av 

funksjonsplan 

 

 

 Ferdigstilling av samla 

funksjonsplan for 

funksjonsområdet 

 Definering av 

høyringsspørsmål 

Prosjektgruppene 

7. Høyring 

 
 Funksjonsplanar sendast 

på høyring  Prosjektleiar 

Høyringsinstansar: heile 

organisasjonen 

8. Prosjektgruppemøte  Gjennomgang av 

høyringsinnspel og 

føreliggjande 

funksjonsplan  

 

Prosjektgruppene 

9. Leveranse: 

funksjonsplanar 
 Funksjonsplanar leverast 

til rektor 

 

Prosjektleiar 

10. Oppstartsmøte: 

Utarbeiding av 

bemanningsplan  

 

 

 Gjennomgang av malverk 

 

 Informasjon om regelverk 

o.a. av relevans for 

utarbeiding av 

bemanningsplanar. 

Prosjektleiar 

Personalfunksjonen 

Prosjektgruppene  
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 Gjennomgang av 

føreliggjande materiale 

frå kartlegginga av 

administrative 

medarbeidarar  

 

 Definering av evt. 

spørsmål og gjennomgang 

av evt. overlapp mellom 

funksjonsområde/delte 

stillingar. 

 

 Utarbeiding av prosess-

/møteplan, inkl. 

rekkefølgje for 

gjennomgang av 

bemanning i det samla 

funksjonsområdet: 

delfunksjonar, einingar 

 

11. Prosjektgruppemøte 

 

Antall møte vil variere 

med omfanget og 

kompleksiteten i 

funksjonsområdet. 

 Utarbeiding av 

bemanningsplan ifølgje 

prosess-/møteplan. 

Prosjektgruppene 

12. Prosjektgruppemøte: 

Ferdigstilling av 

bemanningsplan 

 

 Ferdigstilling av 

bemanningsplan Prosjektgruppene 

13. Leveranse: 

bemanningsplanar 

 

 Bemanningsplanar 

leverast til rektor Prosjektleiar 
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5.0 Risikovurdering 
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Risikofaktor Vurdering Tiltak Ansvarleg 

Høg belasting på nøkkelpersonar i 

prosjektarbeidet kan forseinke 

prosessane. 

Sannsynleg Involvering av 

underliggjande einingar 

i t.d. 

funksjonsskildringar 

kan bidra til å fordele 

omfanget av arbeidet 

på fleire. 

 

Prosjektgruppeleiar 

Stort behov for informasjon fører 

til uro i organisasjonen. 

Sannsynleg Medarbeidarar vert 

involverte i prosessen 

ifølgje prosessplan. 

Tett dialog mellom 

prosjektleiar, 

prosjektgruppeleiar og 

kommunikasjons-

medarbeidar. Oppdatert 

informasjon om 

aktivitetar i prosjektet 

gjerast tilgjengeleg 

fortløpande. 

 

Prosjektgruppeleiar 

 

Prosjektleiar 

Mange parallelle prosessar kan 

medføre behov for endringar i 

prosjektorganisasjonen, noko som 

kan forseinke arbeidet. 

Sannsynleg Det vert lagt opp til ein 

fleksibel 

prosjektorganisasjon, 

med nokre 

mellombelse 

plasseringar, slik at 

arbeidet kan starte så 

raskt som mogeleg.  

Prosjektleiar 

Manglande koordinering mellom 

prosjektgrupper/funksjonsområde 

kan føre til overlapp eller «hol» i 

planverket. 

Mindre 

sannsynleg 

Jamleg koordinering 

mellom 

prosjektgruppene og 

mellom 

prosjektgruppene og 

dekanane. 

 

Prosjektgruppeleiar. 

Utanforliggjande årsaker påverkar 

framdrifta: Prosjektarbeidet er 

avhengig av aktivitetar som ligg 

utanfor prosjektet/i linja (sjå 

milepælsplan), og forseinkingar i 

disse vil påverke framdrifta. 

Mindre 

sannsynleg 

Løpande 

kommunikasjon 

mellom prosjektet og 

linja 

Prosjektleiar 
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