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

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

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

for einskildmenneske.» 

 
 
 
Overordnet funksjonsplan for den 
administrative virksomheten ved HVL  
 
 
Prosjekt P3 Administrativ organisering 

Delprosjekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur   
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Bakgrunn 
Arbeidet med funksjonsplaner for administrasjonen ved HVL har vært organisert i delprosjekt 

P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur, et delprosjekt i prosjekt P3 Administrativ 

organisering i OU-programmet. Planene danner grunnlag for videre arbeid med 

bemanningsplaner og for etablering av en felles administrativ virksomhet for HVL. 

Funksjonsplanene beskriver administrative funksjoner både i fakultetene og i 

fellesadministrasjonen. 

Arbeidet i delprosjektet har bygget på prinsipp for administrativ organisering i 

Fusjonsplattforma, tidligere prosjektarbeid i delprosjekt Administrativ organisering i 

Fusjonsprogrammet, og påfølgende styrevedtak i sak 17/17. I tillegg kommer føringer om 

administrativ organisering fra rektor1, og styrets vedtak om administrativ 

organisasjonsstruktur i sak 15/18.  

Funksjonsplanene beskriver organisering av administrative funksjonsområder ved HVL, med 

beskrivelser av mellom anna: 

 Mål- og utfordringsbilde for funksjonsområdet 

 Oppgaver og ansvar som ligger til funksjonsområdet 

 Lederstruktur i funksjonsområdet 

 Underenheter funksjonsområdet organiseres i og hvilke oppgaver disse skal løse 

 Estimert ressursdisponering på enhetsnivå 

Når den administrative strukturen nå er vedtatt og arbeidet med bemanningsplaner starter, er 

OU-programmet avsluttet. Prosjektorganiseringen fra arbeidet med funksjonsplaner opphører 

dermed i den videre fasen. Det innebærer at ansvaret for utarbeiding av bemanningsplaner i 

sin helhet overføres til linjen, og at det er de administrative linjelederne (prorektorene og 

direktørene) som er ansvarlige for å utarbeide bemanningsplaner for sine funksjonsområder. 

Organisasjonsdirektør vil ha et særlig ansvar for koordinering av arbeidet, samordning av 

bemanningsplanene og for å støtte linjelederne i arbeidet.  

Bemanningsplanene vil danne grunnlag for innplassering av administrative medarbeidere. 

Frist for arbeidet med bemanningsplaner er satt til 30.04.18. 

Prosjektorganisering og -prosess 
Delprosjektet har vært organisert med ni prosjektgrupper, ledet av øverste leder for aktuelt 

funksjonsområde. Det vises til prosjektplanen for P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur 

for oversikt over organiseringen av delprosjektet som helhet, samt til de ulike 

funksjonsplanene for beskrivelse av prosessen i de ulike prosjektgruppene (ref. vedlegg til 

styresak 15/18). 

Arbeidet med funksjonsplanene hadde frist til 28.11.17. I etterkant av dette ble planene sendt 

på høring, og det ble gjort justeringer i de opprinnelige forslagene fra prosjektgruppene som 

følge av dette. I mars behandlet styret sak om administrativ organisasjonsstruktur, og i 

etterkant av vedtaket har prosjektgruppene arbeidet med å justere sine funksjonsplaner i tråd 

med styrets vedtak. Endelig leveranse av funksjonsplaner fra prosjektgruppene var 15.03.18. 

                                                           
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/motepapir/hogskulestyret-2018/0218/2018-02-innkalling-komplett.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/prosjektplan-p3.3.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/ou/mandat-og-prosess-plassering-av-funksjoner.pdf
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Dette dokumentet samler hovedelementer fra disse funksjonsplanene for en samlet beskrivelse 

av den administrative virksomheten ved HVL.  

Organisering av administrasjonen 
Organiseringen av administrasjonen er basert på mål- og utfordringsbilde skissert av 

prosjektgruppene for de ulike funksjonsområdene. Det er utarbeidet helhetlige mål- og 

utfordringsbilder for de ulike administrative funksjonene med tanke på hva man skal levere av 

tjenester, kompetanse og kvalitet, blant annet sett opp mot universitetsambisjonen. Dette 

berører tjenester, kvalitet og kompetanse, og gjelder både i felles- og 

fakultetsadministrasjonene. Organiseringen skal bidra til at HVL når målsetningene og er 

rustet til å møte utfordringene som er skissert. Mål- og utfordringsbildene beskrives ikke her, 

men er omtalt i de ulike prosjektgruppene sine funksjonsplaner (ref. vedlegg til styresak 

15/18). I det understående beskrives oppgaver lagt til ulike enheter; listen er ikke 

uttømmende. For oversikten over estimert ressursbehov er bare fast ansatte årsverk inkludert. 

Det har ikke vært mulig å gjennomføre en kvalitetssikring av tall på årsverk før drøfting, og 

dette vil måtte inngå i det videre arbeidet med bemanningsplaner for administrasjonen. 

Arbeidet er utfordrende, særlig med tanke på at det har vært ulike løsninger i de tidligere 

institusjonene og at medarbeidere har vært tilknyttet ulike enheter og har levert støttetjenester 

til ulike fagmiljø. Disse medarbeiderne skal ikke flytte, men ressursene skal tilpasses en ny 

struktur som medarbeiderne så skal innplasseres i. Videre justeringer og avklaringer i 

funksjonsplanene må derfor påregnes også i bemanningsplanarbeidet. 

Administrasjonen i fakultetene 
 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS) 
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Funksjonsområde Oppgaver lagt til fakultet Estimert 
ressursbehov - 
årsverk 

FoUI  Generell forskningsstøtte 
/kompetanseheving:  
Administrativ støtte til kvalifisering mot 
førstelektor, dosentur og professorat. 
Forskningsadministrativ støtte for 
tildeling av FoU-tid, støtte til evt. FoU-
utvalg på fakultetsnivå, 
saksbehandling av forskningsetiske 
saker, daglig drift av eksternfinansierte 
prosjekt, bistand til fagmiljø i 
organisering av forskningsdagene o.a. 
forskningsrelaterte arrangement. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanningsadministrasjon Utdanningskvalitet, studieportefølje 
og analyse:  
Støtte til fakultetet sitt arbeid med 
strategi og handlingsplaner for 
utdanningskvalitet, inkludert utvikling 
av internasjonalisering i 
studieprogrammene; støtte til 
systematisk arbeid med 
utdanningskvalitet og oppfølging av 
kvalitetssystem, støtte til 
utdanningsledelse, koordinere sak om 
studieportefølje, koordinere arbeid 
med etablering og revidering av 
studietilbud, oppfølging av 
studieplaner, rapportering, analyse og 
utredningsarbeid. 
 
Studentsaker/studieveiledning: 
Behandle studentsaker, 
studieveiledning (utdanningsløpet) 
både i grunn-, etter- og 
videreutdanning, kvalitetssikring av 
saker om forhåndsgodkjenning og 
innpass, kvalitetssikring av 
studieprogram- og emnebeskrivelser i 
studieplan, veilede fagmiljø i bruk av 
EpN, støtte til utdanningsledelse, 
rapportering, analyse og 
utredningsarbeid til fakultetsledelse og 
interne utvalg. Veiledning i tilknytning 
til studentutveksling, 
forhåndsgodkjenning og innpass av 
utveksling. 
 
Praksis:  
Organisere, administrere og 
koordinere praksisopplæring, 
saksbehandling og utredning knyttet til 
praksis, utarbeiding av retningslinjer og 

Tall på årsverk vil 
arbeides med i 
bemanningsplanarbeidet2.  

                                                           
2 Estimert tall på årsverk til fordeling mellom fakultetene er 42. Endelig fordeling vil være knyttet til oppgaver 
og omfang i de ulike fakultetene. 
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rutiner knyttet til praksis, informasjon 
og veiledning rettet mot praksisfeltet, 
studenter og fagtilsatte, støtte til 
utarbeiding av faglige rammer for 
praksis. 
 
E-læring og LMS: 
E-læring og Canvas – 
utviklingsoppgaver og opplæring for 
fagmiljø i fakultetet. 
 
Administrasjon av ph.d.-utdanning: 
Oppgaver knyttet til drift av ph.d.-
programmene. 
 
Støtte til råd og utvalg i fakultetene: 
Saksforberedelse og 
drift/sekretariatsfunksjon for råd og 
utvalg i fakultet og institutt. 
 

HR Rådgivning knyttet til strategisk 
bemanningsplanlegging på fakultet. 
Handlingsplan for strategisk 
kompetanseutvikling i fakultet for 
faglig-vitenskapelig ansatte. 
Bonuslønn/variabel lønn i den nye 
SAP-løsningen (kontrollinstans). 
Timelærerkontrakter opp til 20%. 
reiseregning og utgiftsrefusjon. 
Sekretær for ID-utvalg. 

3,5 

Økonomi Økonomiforvaltning, budsjett og 
økonomioppfølging 

Inngår i lederstilling: 
administrasjonssjef 

 
 
 

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) 
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Funksjonsområde Oppgaver lagt til fakultet Estimert 
ressursbehov - 
årsverk 

FoUI Drift av ph.d.-studier: bl.a. 
sekretariatsfunksjon for studiets 
programutvalg, tilrettelegging og 
saksbehandling knyttet til opptak til 
ph.d.-studiet, oppfølging av ph.d.-
avtaler og ph.d.-studenter, arbeid 
knyttet til ph.d.-emner, 
fremdriftsrapportering, organisering av 
midtveisevaluering og disputas, 
tilrettelegging for gjesteforelesere. 
Mottak av internasjonale stipendiater (i 
samarbeid med fellesadministrative 
tjenester). Oppfølging av stipendiater 
ved fakultetet som er tatt opp på 
doktorgradsprogram utenfor HVL. 
 
Generell forskningsstøtte 
/kompetanseheving: 
Administrativ støtte til kvalifisering mot 
førstelektor, dosentur og professorat. 
Forskningsadministrativ støtte for 
tildeling av FoU-tid, støtte til evt. FoU-
utvalg på fakultetsnivå, 
saksbehandling av forskningsetiske 
saker, daglig drift av eksternfinansierte 
prosjekt, bistand til fagmiljø i 
organisering av forskningsdagene o.a. 
forskningsrelaterte arrangement. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanningsadministrasjon Utdanningskvalitet, studieportefølje 
og analyse:  
Støtte til fakultetet sitt arbeid med 
strategi og handlingsplaner for 
utdanningskvalitet, inkludert utvikling 
av internasjonalisering i 
studieprogrammene; støtte til 
systematisk arbeid med 
utdanningskvalitet og oppfølging av 
kvalitetssystem, støtte til 
utdanningsledelse, koordinere sak om 
studieportefølje, koordinere arbeid 
med etablering og revidering av 
studietilbud, oppfølging av 
studieplaner, rapportering, analyse og 
utredningsarbeid. 
 
Studentsaker/studieveiledning: 
Behandle studentsaker, 
studieveiledning (utdanningsløpet) 
både i grunn-, etter- og 
videreutdanning, kvalitetssikring av 
saker om forhåndsgodkjenning og 
innpass, kvalitetssikring av 

Tall på årsverk vil 
arbeides med i 
bemanningsplanarbeidet. 
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studieprogram- og emnebeskrivelser i 
studieplan, veilede fagmiljø i bruk av 
EpN, støtte til utdanningsledelse, 
rapportering, analyse og 
utredningsarbeid til fakultetsledelse og 
interne utvalg. Veiledning i tilknytning 
til studentutveksling, 
forhåndsgodkjenning og innpass av 
utveksling. 
 
Praksis:  
Organisere, administrere og 
koordinere praksisopplæring, 
saksbehandling og utredning knyttet til 
praksis, utarbeiding av retningslinjer og 
rutiner knyttet til praksis, informasjon 
og veiledning rettet mot praksisfeltet, 
studenter og fagtilsatte, støtte til 
utarbeiding av faglige rammer for 
praksis. 
 
E-læring og LMS: 
E-læring og Canvas – 
utviklingsoppgaver og opplæring for 
fagmiljø i fakultetet. 
 
Administrasjon av ph.d.-utdanning: 
Oppgaver knyttet til drift av ph.d.-
programmene. 
 
Støtte til råd og utvalg i fakultetene: 
Saksforberedelse og 
drift/sekretariatsfunksjon for råd og 
utvalg i fakultet og institutt 

HR Rådgivning knyttet til strategisk 
bemanningsplanlegging på fakultet. 
Handlingsplan for strategisk 
kompetanseutvikling i fakultet for 
faglig-vitenskapelig ansatte. 
Bonuslønn/variabel lønn i den nye 
SAP-løsningen (kontrollinstans). 
Timelærerkontrakter opp til 20%. 
reiseregning og utgiftsrefusjon. 
Sekretær for ID-utvalg 

3,5 

Økonomi Økonomiforvaltning, budsjett og 
økonomioppfølging 

Inngår i lederstilling: 
administrasjonssjef 
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Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (FIN) 

 
 

Funksjonsområde Oppgaver lagt til fakultet Estimert 
ressursbehov - 
årsverk 

FoUI Drift av ph.d.-studier: bl.a. 
sekretariatsfunksjon for studiets 
programutvalg, tilrettelegging og 
saksbehandling knyttet til opptak til 
ph.d.-studiet, oppfølging av ph.d.-
avtaler og ph.d.-studenter, arbeid 
knyttet til ph.d.-emner, 
fremdriftsrapportering, organisering av 
midtveisevaluering og disputas, 
tilrettelegging for gjesteforelesere. 
Mottak av internasjonale stipendiater (i 
samarbeid med fellesadministrative 
tjenester). Oppfølging av stipendiater 
ved fakultetet som er tatt opp på 
doktorgradsprogram utenfor HVL. 
 
Generell forskningsstøtte 
/kompetanseheving: 
Administrativ støtte til kvalifisering mot 
førstelektor, dosentur og professorat. 
Forskningsadministrativ støtte for 
tildeling av FoU-tid, støtte til evt. FoU-
utvalg på fakultetsnivå, 
saksbehandling av forskningsetiske 
saker, daglig drift av eksternfinansierte 
prosjekt, bistand til fagmiljø i 
organisering av forskningsdagene o.a. 
forskningsrelaterte arrangement. 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanningsadministrasjon Utdanningskvalitet, studieportefølje 
og analyse:  

Tall på årsverk vil 
arbeides med i 
bemanningsplanarbeidet. 
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Støtte til fakultetet sitt arbeid med 
strategi og handlingsplaner for 
utdanningskvalitet, inkludert utvikling 
av internasjonalisering i 
studieprogrammene; støtte til 
systematisk arbeid med 
utdanningskvalitet og oppfølging av 
kvalitetssystem, støtte til 
utdanningsledelse, koordinere sak om 
studieportefølje, koordinere arbeid 
med etablering og revidering av 
studietilbud, oppfølging av 
studieplaner, rapportering, analyse og 
utredningsarbeid. 
 
Studentsaker/studieveiledning: 
Behandle studentsaker, 
studieveiledning (utdanningsløpet) 
både i grunn-, etter- og 
videreutdanning, kvalitetssikring av 
saker om forhåndsgodkjenning og 
innpass, kvalitetssikring av 
studieprogram- og emnebeskrivelser i 
studieplan, veilede fagmiljø i bruk av 
EpN, støtte til utdanningsledelse, 
rapportering, analyse og 
utredningsarbeid til fakultetsledelse og 
interne utvalg. Veiledning i tilknytning 
til studentutveksling, 
forhåndsgodkjenning og innpass av 
utveksling. 
 
E-læring og LMS: 
E-læring og Canvas – 
utviklingsoppgaver og opplæring for 
fagmiljø i fakultetet. 
 
Administrasjon av ph.d.-utdanning: 
Oppgaver knyttet til drift av ph.d.-
programmene. 
 
Støtte til råd og utvalg i fakultetene: 
Saksforberedelse og 
drift/sekretariatsfunksjon for råd og 
utvalg i fakultet og institutt 

HR Rådgivning knyttet til strategisk 
bemanningsplanlegging på fakultet. 
Handlingsplan for strategisk 
kompetanseutvikling i fakultet for 
faglig-vitenskapelig ansatte. 
Bonuslønn/variabel lønn i den nye 
SAP-løsningen (kontrollinstans). 
Timelærerkontrakter opp til 20%. 
reiseregning og utgiftsrefusjon. 
Sekretær for ID-utvalg 

2,5 

Økonomi Økonomiforvaltning, budsjett og 
økonomioppfølging 

Inngår i lederstilling: 
administrasjonssjef 

 
 



10 
 

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap (FØS) 
 

 
 
 

Funksjonsområde Oppgaver lagt til fakultet Estimert 
ressursbehov - 
årsverk 

FoUI Drift av ph.d.-studier: bl.a. 
sekretariatsfunksjon for studiets 
programutvalg, tilrettelegging og 
saksbehandling knyttet til opptak til 
ph.d.-studiet, oppfølging av ph.d.-
avtaler og ph.d.-studenter, arbeid 
knyttet til ph.d.-emner, 
fremdriftsrapportering, organisering av 
midtveisevaluering og disputas, 
tilrettelegging for gjesteforelesere. 
Mottak av internasjonale stipendiater (i 
samarbeid med fellesadministrative 
tjenester). Oppfølging av stipendiater 
ved fakultetet som er tatt opp på 
doktorgradsprogram utenfor HVL. 
 
Generell forskningsstøtte 
/kompetanseheving: 
Administrativ støtte til kvalifisering mot 
førstelektor, dosentur og professorat. 
Forskningsadministrativ støtte for 
tildeling av FoU-tid, støtte til evt. FoU-
utvalg på fakultetsnivå, 
saksbehandling av forskningsetiske 
saker, daglig drift av eksternfinansierte 
prosjekt, bistand til fagmiljø i 
organisering av forskningsdagene o.a. 
forskningsrelaterte arrangement. 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
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Utdanningsadministrasjon Utdanningskvalitet, studieportefølje 
og analyse:  
Støtte til fakultetet sitt arbeid med 
strategi og handlingsplaner for 
utdanningskvalitet, inkludert utvikling 
av internasjonalisering i 
studieprogrammene; støtte til 
systematisk arbeid med 
utdanningskvalitet og oppfølging av 
kvalitetssystem, støtte til 
utdanningsledelse, koordinere sak om 
studieportefølje, koordinere arbeid 
med etablering og revidering av 
studietilbud, oppfølging av 
studieplaner, rapportering, analyse og 
utredningsarbeid. 
 
Studentsaker/studieveiledning: 
Behandle studentsaker, 
studieveiledning (utdanningsløpet) 
både i grunn-, etter- og 
videreutdanning, kvalitetssikring av 
saker om forhåndsgodkjenning og 
innpass, kvalitetssikring av 
studieprogram- og emnebeskrivelser i 
studieplan, veilede fagmiljø i bruk av 
EpN, støtte til utdanningsledelse, 
rapportering, analyse og 
utredningsarbeid til fakultetsledelse og 
interne utvalg. Veiledning i tilknytning 
til studentutveksling, 
forhåndsgodkjenning og innpass av 
utveksling. 
 
E-læring og LMS: 
E-læring og Canvas – 
utviklingsoppgaver og opplæring for 
fagmiljø i fakultetet. 
 
Administrasjon av ph.d.-utdanning: 
Oppgaver knyttet til drift av ph.d.-
programmene. 
 
Støtte til råd og utvalg i fakultetene: 
Saksforberedelse og 
drift/sekretariatsfunksjon for råd og 
utvalg i fakultet og institutt 

Tall på årsverk i fakultet 
vil arbeides med i 
bemanningsplanarbeidet. 

HR Rådgivning knyttet til strategisk 
bemanningsplanlegging på fakultet. 
Handlingsplan for strategisk 
kompetanseutvikling i fakultet for 
faglig-vitenskapelig ansatte. 
Bonuslønn/variabel lønn i den nye 
SAP-løsningen (kontrollinstans). 
Timelærerkontrakter opp til 20%. 
reiseregning og utgiftsrefusjon. 
Sekretær for ID-utvalg. 

1,5 

Økonomi Økonomiforvaltning, budsjett og 
økonomioppfølging 

Inngår i lederstilling: 
administrasjonssjef 



12 
 

Fellesadministrasjonen 

Følgende avdelinger blir ledet av avdelingsleder og nestleder: 

- Avdeling for forskning og internasjonalisering 

- Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt 

- Avdeling for HR 

- Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering 

- Avdeling for økonomi 

Avdelingsleder har helhetlig fag- og budsjettansvar. Avdelingsleder og nestleder deler 

personalansvaret for medarbeiderne i avdelingen mellom seg. 

Følgende avdelinger ledes av avdelingsleder, med enhetsledere for underenheter: 

- Biblioteket (med fire underenheter) 

- Avdeling for studieadministrasjon (med en formell underenhet for eksamen) 

- Avdeling for areal, drift og utvikling (med tre formelle underenheter for areal og drift i de tre 

nærregionene. Enhet for utvikling og prosjekt vil ikke ha egen enhetsleder.) 

I mange avdelinger vil en benytte faggrupper og team som ledd i den interne organiseringen for å 

legge til rette for kvalitetsutvikling, kompetanseoverføring, fleksibilitet og god tjenesteleveranse. I 

tilknytning til faggruppene og teamene, vil en kunne benytte administrative koordineringsfunksjoner 

for å ivareta god faglig kvalitet og flyt i det daglige arbeidet. Det kan være ulike behov for slike 

faggrupper/team og koordineringsfunksjoner i de ulike avdelingene og på de ulike campus. Ii det 

videre arbeidet med implementering og utvikling av den nye administrative strukturen, vil ledere ha 

særlig fokus på hvordan denne interne og uformelle strukturen bør se ut. For å lage en tydelig 

organisasjon bør en likevel bruke begrepene på samme måte på tvers av avdelinger:  

- Faggrupper bør kjennetegnes av at det definerer en gruppe medarbeidere innenfor et eller 

flere administrative prosessområder. Medarbeiderne har utstrakt og regelmessig samarbeid 

over tid om å løse en gitt type faste oppgaver, og vil som regel utgjøres av medarbeidere 

internt i en avdeling. En medarbeider kan inngå i flere faggrupper. 
- Team kan opprettes i og på tvers av avdelinger med tanke på å løse avgrensede oppgaver, 

som krever komplementær og tverrfaglig kompetanse. Dette vil være mest aktuelt på 

områder som i mindre grad tydelelig defineres og avgrenses som et administrasjonsfaglig 

ansvarsområde, og teamene vil i større grad være «tverrfaglige» i sin karakter. Team kan 

opprettes for å løse oppgaver av en viss varighet, men som hovedregel opprettes disse for å 

løse oppgaver som er av mer midlertidig karakter. Teamene kan også utgjøres av 

medarbeidere fra flere avdelinger. 
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Enhet Oppgaver Estimert 
ressursbehov - 
årsverk 

Avdeling for forskning og 
internasjonalisering 

Ekstern finansiering og innovasjon: 
Prosessansvar: Proaktiv prosjektutvikling, 
vurdere forskningsidé, søknad om eksterne 
forskningsmidler, budsjettering, oppstart og 
avslutning av prosjekt. Idéfangst knyttet til 
kommersialisering/IPR, oppfølging av idéer 
til idémottak, behandling av anbefaling fra 
kommersialiseringsaktør. Øvrig: 
Pådriverfunksjon for innhenting av eksterne 
midler, rådgivning, veiledning og støtte i 
søknadsutvikling knyttet til ekstern 
finansiering, søknad/forvaltning av PES-
midler for arbeid rettet mot H2020, inneha 
LEAR-funksjon. Forhandling, rådgivning og 
oppfølging av forskningskontrakter, sørge for 
gjennomgående system for nyskaping og 
innovasjon, utrednings- og analysearbeid, 
evaluering og rapportering. 
 
Forskerutdanning og kompetanse: 
Prosessansvar: Opptak til ph.d.-studium, 
saksbehandling i utvalg, utnevning 
bedømmelseskomité, gjennomføre disputas 
og midtveisevaluering, omarbeiding av 
avhandling etter innlevering, avslutning før 
avtalt tid.  

21,6 (FoUI) 
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Øvrig: Oppgaver på institusjonelt nivå 
knyttet til forskerutdanning og 
kompetanseheving, drift av 
forskerutdanningsforum. Utreding og 
analyse, evaluering og rapportering. 
 
Forskningsetikk og kvalitetssystem for 
forskning: 
Prosessansvar: mistanke om uredelighet i 
forskning, sikker behandling av 
personopplysninger og helseforskningsdata, 
internkontroll av forskningsetikk i 
forskningsprosjekt. 
Øvrig: legge til rette for, og følge opp, 
forskningsetisk praksis. Rådgivning, 
sekretariatsfunksjon for forskningsetisk 
utvalg, saksbehandling ved brudd på 
forskningsetiske normer (institusjonsnivå). 
Utredning og analyse, evaluering og 
rapportering. 
 
Mobilitet og utvekslingsavtaler: 
Prosessansvar: behandle søknader om 
delstudier i utlandet og søknader om 
innveksling, mottak av internasjonal student, 
forhåndsgodkjenning og innpass av 
delstudier i utlandet, forvaltning av Erasmus-
midler. 
Øvrig: ansattmobilitet, tilrettelegging for 
søknad, veiledning, nettsider, 
inngåelse/fornyelse av utvekslingsavtaler, 
utarbeiding av felles 
rutiner/reglement/prosedyrer, søknader og 
rapportering knyttet til midler, koordinering 
og kontaktpunkt, fakultetsstøtte for 
studentmobilitet. 
 
Eksternfinansiering og nettverk: 
Prosessansvar: søknad om eksterne 
prosjektmidler for internasjonalt 
utdanningssamarbeid. 
Øvrig: støtte til søknadsutvikling, 
informasjon om 
program/finansieringsordninger, 
programforvaltning utenfor Europa, bidra til 
formidling, kontaktpunkt for 
institusjonsnettverk, avtale- og 
kontraktsinngåelser knyttet til 
eksternfinansierte prosjekt. 
 
Strategisk fakultetsstøtte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,2 årsverk 
(internasjonalisering) 
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Prosessansvar: inngåelse av internasjonale 
avtaler, partnerbesøk. 
Øvrig: analyse og utredning, 
strategier/handlingsplaner, 
avtaleportefølje/strategiske partnerskap, 
organisere delegasjonsbesøk, utarbeiding av 
avtalemaler og rutiner/retningslinjer, 
strategisk arbeid med mobilitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt i avdelingen: 
32,8 årsverk (inkl. 2 
lederårsverk: 
avdelingsleder og 
nestleder) 

  
 
 
 
 

 

Bibliotek   

- Enhet for 
publikumstjenester 

Prosessansvar: Erstatningskrav og 
betalingsrutiner, arrangement, utstilling. 
Øvrig: Skranketjeneste, Alma, fjernlån, 
purringer og erstatningskrav, 
transporttjeneste, postmottak, teknisk 
utstyr, telefontjeneste, chat, ansvar for det 
fysiske læringsmiljøet i biblioteket, 
arrangement, utstillinger, formidling, 
internopplæring, bistand til undervisning og 
veiledning av studenter 

11 (inkl. 
enhetsleder) 

- Enhet for studiestøtte  Prosessansvar: undervisning i regi av 
biblioteket, veiledning i regi av biblioteket. 
Øvrig: Undervisning og veiledning til 
studenter i informasjonssøk, 
referansehåndtering og akademisk skriving, 
e-læring, samlingsansvar, 
EndNote/RefWorks, Bolk, Leganto, 
internopplæring, skranketjeneste. 

13 (inkl. 
enhetsleder) 

- Enhet for 
forskningsstøtte 

Prosessansvar: analyse eller statistikk, 
behandle søknader til OA-fondet, publisering 
av studentoppgaver, egenarkivering, 
godkjenning av Cristin-poster, 
forskningsdata.  
Øvrig: Undervisning og veiledning til forskere 
og ansatte i informasjonssøk, 
referansehåndtering og akademisk skriving, 
publiseringsstøtte, e-læring, lagring av 
forskningsdata, bibliometriske analyser og 
rapporter, bidra i forskningsprosjekter, 
administrasjon av OA-fond, Cristin, 
Brage/HVL Open, samlingsansvar, 

8 (inkl. enhetsleder) 
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internopplæring, skranketjeneste, bistand til 
undervisning og veiledning til studenter. 

- Enhet for 
informasjonsressurser 

Prosessansvar: Tilvekst av fysisk materiale og 
e-bøker, kjøpe e-ressurser og 
enkeltabonnement, fornye e-ressurser og 
enkeltabonnement, tilgjengeliggjøring av e-
ressurser, publisering på nett og sosiale 
media. 
Øvrig: Samlingsutvikling, web, 
markedsføring, digitalisering/digitale 
systemer, Alma/Oria, internopplæring, 
skranketjeneste, bistand til undervisning og 
veiledning av studenter. 

11 (inkl. 
enhetsleder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt i avdelingen: 
45 årsverk ( inkl. 1 
lederårsverk 
(avdelingsleder) og 1 
årsverk 
støttefunksjon for 
ledelse) 

 
 
 
 
 
 

  

Avdeling for 
utdanningskvalitet 

Utdanningskvalitet, studieportefølje og 
analyse: 
Prosessansvar utdanningskvalitet: årlig 
studieplanarbeid, godkjenning av ny 
studieplan, etablering av nytt studieprogram, 
fastsetting av studieportefølje, 
gjennomføring av periodisk 
programevaluering, emneevaluering, årlig 
rapport om utdanningskvalitet for 
studieprogram.  
Prosessansvar skikkethetsvurdering: gi 
informasjon om skikkethetsvurdering i 
utdanningene. 
Prosessansvar klagenemnda: behandle sak i 
klagenemnda. 
Øvrig utdanningskvalitet: utvikle og følge 
opp kvalitetssystem for 
utdanningsvirksomheten og bidra til 
systematisk kvalitetsarbeid, overordnet 
ansvar for studie- og eksamensforskrift, 
koordinere sak om studieportefølje til 
høgskolestyret, inkl. 
akkreditering/reakkreditering, bidra til 
arbeid med strategi- og handlingsplaner for 

11,3 årsverk 
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utdanningskvalitet, rapportering, utredning 
og analyse til ledelse og interne utvalg.  
Øvrig FS: ivareta helhetlig bruk av FS, 
opplæring/dokumentasjon, support, 
webapplikasjoner, integrasjoner, 
rapportering, statistikk/analyse mm. 
 
Læringsmiljø og læringsstøtte: 
Koordinering og oppfølging 
læringsmiljøsaker og saker i Sei ifrå-
systemet, utarbeide og følge opp lokale 
undersøkelser om læringsmiljø, sekretariat 
for læringsmiljøutvalget, IKT-pedagogisk 
rådgivning, systemansvar Canvas, samarbeid 
med andre miljø knyttet til produksjon av 
undervisning 

 
 
 
 
 
 
 
4,4 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 1 lederårsverk 
(avdelingsleder)  
 
Totalt i avdelingen: 
16,7 årsverk 

 
 
 
 
 

  

Avdeling for 
studieadministrasjon 

Opptak og rekruttering: 
Prosessansvar opptak: forberede opptak, 
saksbehandling, kontakt med søker, 
vurdering av søkertall, gjennomføre opptak, 
ledige studieplasser, politiattest, 
begrunnelse for saksbehandling, 
dokumentkontroll, rapportering, evaluering.  
Prosessansvar rekruttering: strategi- og 
handlingsplan, økonomihåndtering, 
innhenting av datagrunnlag, 
studentambassadøroppdrag, deltakelse på 
utdanningsmesser, skolebesøk, 
campusbesøk, oppfølging av studiesøkere. 
 
Førstelinjetjeneste: 
Knutepunkt for studenter og ansatte og 
inngangsport for gjester ved HVL. Tilpassede 
tjenester på de fem studiestedene, basert på 
videreutvikling av arbeidet med 
prosesskartlegging. 
 

13,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,9 
 
 
 
 
 
+ 1 lederårsverk 
(avdelingsleder) 
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Totalt: 25,5 årsverk 

- Enhet for eksamen Prosessansvar eksamen og sensur: planlegge 
og gjennomføre eksamen (alle former), 
eksamensplan skriftlig skoleeksamen, 
tilrettelegging for studenter ved eksamen, 
godkjenning av arbeidskrav i emne, 
publisering av sensur, begrunnelse for 
karakterfastsetting, mistanke om fusk 
(plagiat og ved skoleeksamen), klage på 
formell feil, søknad om 4. gangs eksamen, 
opptak til privatisteksamen. 
Prosessansvar vitnemål: produksjon av 
vitnemål og –duplikat, klage på karakter, 
selvvalgt bachelorgrad 

24,4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 1 lederårsverk 
(enhetsleder) 
 
Totalt i avdelingen: 
50,9 årsverk 

  
 
 
 
 

 

Avdeling for kommunikasjon 
og samfunnskontakt3 

Livslang læring og ekstern samhandling: 
ekstern samhandling, produktutvikling og 
salg. Praktisk tilrettelegging, administrasjon 
og arrangement. Initiering og innsalg av EVU-
tilbud. Arrangement, konferanser og 
kursstøtte i samarbeid med fakultet. 
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt: 
Styring og drift av system for samhandling og 
samfunnskontakt, inkl. politisk og 
departemental monitorering, posisjonering, 
oppfølging, næringslivskontakt, RSA. 
Oppfølging av utviklingsavtalen og 
institusjonens målsetninger. Støtte regional 
utvikling, inkl. nettverk, 
samhandlingsarenaer. 
Eksternkommunikasjon, inkl. mediekontakt, 
medieinnsalg, forskningsformidling. Web, 
inkl. redaksjon av eksternweb, webtjenester, 
systemforvaltning, plattformutvikling. 
Redaksjon for Vestibylen, drift av HVLs 
offisielle kontoer i sosiale media, inkl. 
annonsering. Strategisk ansvar for helhetlig 
markedsføring, inkl. profilforvaltning, 
omdømmebygging, produkt, brosjyrer. 
Strategisk ansvar for helårlig 
studentrekruttering og særskilte 

12,9 årsverk 
 
 
 
 
 
 
21 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Senter for nye medier er midlertidig lagt til prorektor for samhandling, men inngår i prosessen som utreder 
læringssenter. Senterets organisering inngår dermed ikke som del i dette funksjonsplanarbeidet. 
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rekrutteringstiltak for enkeltstudium. 
Internasjonal markedsføring og rekruttering. 
Redaksjonell rådgivning, inkl. språkpolitikk. 
Medietrening og kursing av ansatte, 
lederstøtte, støttetjenester til fakultet. 

 
 
 
 
 
 
Totalt i avdelingen: 
33,9 årsverk inkl. 2 
lederårsverk 
(avdelingsleder og 
nestleder) 

 
 
 
 
 

  

Stab i linje til 
organisasjonsdirektør: 
Styresekretariatet og 
rektoratets stab 

Støtte til rektorat og styrearbeid 3-4 årsverk 

   

Avdeling for HR Rekruttering: Prosessansvar: Tilsetting og 
rekruttering, arbeidsavtaler (digitalisering), 
strategisk bemanningsplanlegging, 
opprykkssøknader, sidegjøremål, mottak av 
nytilsatte, avslutning av arbeidsforhold, 
sekretariat for tilsettingsorganene, 
attestasjon/autorisering. 
 
Kompetanseutvikling: Handlingsplan for 
strategisk kompetanseutvikling på 
institusjonsnivå, opplæring av nyanatte, 
forvaltning av strategiske 
kompetanseutviklingsmidler for 
administrativt ansatte. 
 
Lønn: Prosessansvar: Lønnsutbetaling, 
refusjoner NAV, reise- og utgiftsrefusjon, 
oppfølging mobilforbruk, offentlig 
rapportering, fagforening, godkjenninger, 
sykemeldinger, pensjon, brukerservice, 
bokføring, avstemming, tid, fravær og ferie, 
årsavslutning etc. 
 
HMS, krise, sikkerhet og beredskap: 
Prosessansvar: HMS, krisehåndtering og 
beredskapsorganisering, miljøfyrtårn, AKAN, 
Compendia, UH. 
 
IA, likestilling og mangfold, lederstøtte og 
personaloppfølging: Prosessansvar: IA, 

14,5 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 årsverk 
 
 
 
 
 
 
6,3 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
4 årsverk 
 
 
 
 
3,9 årsverk 
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rettighetsbaserte permisjoner, handlingsplan 
for likestilling og mangfold, undersøkelse 
varsling/klage, personalsaker. 
 
Medbestemmelse og arbeidsgiverpolitikk: 
Prosessansvar: Forhandling og 
medbestemmelse, avtaleverk og policy-
utvikling, SAP. 

 
 
 
 
2,4 årsverk 
 
 
 
 
Totalt i avdelingen: 
31,6 årsverk + 2 
lederårsverk 
(avdelingsleder og 
nestleder) 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Avdeling for 
organisasjonsutvikling og 
digitalisering 

Organisasjonsutvikling: Prosessutvikling, lik 
praksis og kvalitetssystemutvikling, utforme 
og drifte digitaliseringsprogrammet, 
organisasjonsutvikling (utforming og bistand 
til gjennomføring av OU-tiltak i 
organisasjonen), lederstøtte i faglig og 
administrativ organisasjonsendring, 
arbeidsprosessutvikling og 
arbeidsmiljøutvikling (både psykososialt og 
fysisk arbeidsmiljø), lederutvikling 
(lederopplæring, kollegaveiledning og 
ledergruppeutvikling). 
 
Dokument- og informasjonsforvaltning: 
Prosessansvar: 
Posthåndtering/arkivbegrensning, historisk 
arkiv, brukerstøtte, opplæring, utvalgsmodul, 
informasjonssikkerhet, rutineutvikling, 
oppfølging, vedlikehold elektronisk base. 
 
Brukernære tjenester IT: Førstelinje 
brukerstøtte, opplæring, rådgivning og 
dokumentasjon, avtaler, innkjøp og lisens, 
utskrift, AV. 
 
IT-infrastruktur: 
Informasjonssikkerhet/CSIRT, integrasjon, 
klientdrift, nettverk, serverdrift 

9,5 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 årsverk 
 
 
 
 
 
 
18 årsverk 
 
 
 
 
16,65 årsverk 
 
 
 



21 
 

Totalt i avdelingen: 
53,15 årsverk + 2 
lederårsverk 
(avdelingsleder og 
nestleder)? 
 

  
 
 
 

 

Stabsfunksjon - direktør for 
økonomi og areal: 
virksomhetsstyring og 
internrevisjon 

Oppfølging av strategier og planer, 
årsrapport og planer til KD, oppfølging av 
tildelingsbrev, utviklingsavtale, 
etatsstyringsmøte, tilstandsrapport og andre 
styringsdokument fra KD, koordinere og 
legge til rette for strukturer og system for 
strategi- og planarbeid på virksomhetsnivå, 
fakultetsnivå og i fellestjenestene, årshjul for 
styret og ledelsen, analyse og utredning 

3 årsverk 

   

Avdeling for økonomi Overordnet budsjett og økonomistyring: 
Budsjettprosessarbeid/ 
ressursfordelingsmodell, budsjettfordeling, 
langtidsbudsjett, økonomioppfølging og 
rapportering, analyser, internkontroll, 
kvalitetssikring, system- og 
opplæringsansvar. 
 
Bevilgningsøkonomi: Fakultetsbudsjett, 
fellesadministrasjonsbudsjett, 
støttetjenester, analyse og rapportering, 
utgående faktura. 
 
Prosjektøkonomi: Budsjettering av eksternt 
finansierte prosjekt, økonomisk oppstart, 
oppfølging og avslutning av prosjekt inkl. 
rapportering, utvikle og implementere felles 
rutiner, system- og opplæringsansvar, bruk 
av prosjektverktøy, analyse, utgående 
faktura. 
 
Regnskap: utvikle rutiner, kontroll, 
inngående og utgående faktura, 
inntektsføring, hovedboksføring, korrigering, 
avstemming, rapportering og oppfølging til 
KD, Riksrevisjonen m.a., intern kontroll, 
system- og opplæringsansvar 
regnskapssystem. 
 
Innkjøp: Anskaffelse, avtaleinngåing, 
kontraktsoppfølging, veiledning, opplæring, 
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bestillingssystem, internkontroll, system- og 
opplæringsansvar. 

 
 
 
Totalt i avdelingen:  
30 årsverk inkl. 2 
lederårsverk 
(avdelingsleder og 
nestleder)  

  
 
 
 
 

 

Avdeling for arealforvaltning, 
drift og utvikling 

  

- Enhet for utvikling og 
prosjekt 

Prosjekter og prosjektstyring, overordnede 
avtaler/innkjøp, planlegging, 
programvareutvikling, ansvar for klima og 
miljø, fagutvikling, campusplaner, 
rapportering, kartlegging, 
sekretærfunksjoner, støtte til brannvern og 
sikkerhet, HMS/vernerunder, analyse og 
utredning 
 

1 

- Enhet for areal og 
drift Sogn og Fjordane 

Areal: Koordinere aktiviteter og bruk av HVLs 
areal, fordele areal gjennom time- og 
romplanlegging, ivareta gode 
kommunikasjons- og reservasjonssystem, 
utvikle gode rutiner for arealforvaltning, 
systemansvar, utvikle og bidra til gode 
integrasjoner med andre system, oppgaver 
knyttet til innleie/utlån av areal, 
implementere og følge opp husregler, utleie 
av parkeringsplasser, analyse og statistikk på 
arealbruk 
 
Drift: operativ bygningsdrift, renhold og 
renholdsoppfølging, varemottak, drift av 
FDV-system, tilgangskontroll, 
kortproduksjon, tilsyn og vakthold, 
brannvern/sikkerhet og 
internkontrollrunder, ajourhold av 
rekvisitalager, kopi og tonerskifte, transport 
mellom lokasjoner, bakvaktsordning, 
HMS/vernerunder, tilrettelegging for 
eksamen, administrering av møbler og 
inventar i areal, flyttehjelp ved kontorbytte, 
arrangementsstøtte 
 
 

1,9 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,2 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt 18,1 årsverk + 
1 lederårsverk 
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(enhetsleder) = 19,1 
årsverk 
 

- Enhet for areal og 
drift Bergen 

Areal: Koordinere aktiviteter og bruk av HVLs 
areal, fordele areal gjennom time- og 
romplanlegging, ivareta gode 
kommunikasjons- og reservasjonssystem, 
utvikle gode rutiner for arealforvaltning, 
systemansvar, utvikle og bidra til gode 
integrasjoner med andre system, oppgaver 
knyttet til innleie/utlån av areal, 
implementere og følge opp husregler, utleie 
av parkeringsplasser, analyse og statistikk på 
arealbruk 
 
Drift: operativ bygningsdrift, renhold og 
renholdsoppfølging, varemottak, drift av 
FDV-system, tilgangskontroll, 
kortproduksjon, tilsyn og vakthold, 
brannvern/sikkerhet og 
internkontrollrunder, ajourhold av 
rekvisitalager, kopi og tonerskifte, transport 
mellom lokasjoner, bakvaktsordning, 
HMS/vernerunder, tilrettelegging for 
eksamen, administrering av møbler og 
inventar i areal, flyttehjelp ved kontorbytte, 
arrangementsstøtte 
 
 

6 (7) årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt 23 (24) 
årsverk + 1 
lederårsverk 
(enhetsleder) = 24 
(25) årsverk 

- Enhet for areal og 
drift 
Stord/Haugesund 

Areal: Koordinere aktiviteter og bruk av HVLs 
areal, fordele areal gjennom time- og 
romplanlegging, ivareta gode 
kommunikasjons- og reservasjonssystem, 
utvikle gode rutiner for arealforvaltning, 
systemansvar, utvikle og bidra til gode 
integrasjoner med andre system, oppgaver 
knyttet til innleie/utlån av areal, 
implementere og følge opp husregler, utleie 
av parkeringsplasser, analyse og statistikk på 
arealbruk 
 
Drift: operativ bygningsdrift, renhold og 
renholdsoppfølging, varemottak, drift av 
FDV-system, tilgangskontroll, 
kortproduksjon, tilsyn og vakthold, 
brannvern/sikkerhet og 
internkontrollrunder, ajourhold av 

1,2 årsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,05 årsverk 
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rekvisitalager, kopi og tonerskifte, transport 
mellom lokasjoner, bakvaktsordning, 
HMS/vernerunder, tilrettelegging for 
eksamen, administrering av møbler og 
inventar i areal, flyttehjelp ved kontorbytte, 
arrangementsstøtte 
 
 

 
 
 
 
 
 
Totalt 11,25 årsverk 
+ 1 lederårsverk 
(enhetsleder) = 
12,25 årsverk 
 
Totalt i avdelingen 
56,35 (57,35) årsverk 
+ 1 lederårsverk 
(avdelingsleder) = 
57,35 (58,35) årsverk 

 

 


