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Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Oppgaver som mangler:


Kap 5

Med bakgrunn i fremtidig studentvekst og innmeldte behov vil HVL i tiden
fremover ha store utfordringer på areal. Dette gjelder de fleste av
studiestedene. Det bør derfor opprettes en overordnet prosjektavdeling
for areal. Prosjektavdelingen skal ha ansvar for alle HVL sine
byggeprosjekter, budsjettrammer, samt strategisk arbeid knyttet til
campusutvikling ved HVL sine fem studiesteder. Prosjektavdelingen
rapporterer til direktør for infrastruktur.

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov




Av forslagene mener vi Modell 1 best ivaretar HVL sine fremtidige behov.
Ut fra styrende prinsippvurderinger (side 5 og 6 i høringsnotat) hører alle
de tjenestene som i denne modellen er plassert på institusjonsnivå
naturlig hjemme der. Dette er fellestjenester med behov for overordnet
koordinering. I tillegg krever mange av funksjonene en høy grad av
spesialkompetanse. En desentralisering av disse tjenestene vil kunne
forringe fagkompetansen og skape sårbare miljøer.
I modell 2 ser vi at økonomi- og personaltjenester er lagt til fakultetsnivå
- dette er fellestjenester som bør ligge på institusjonsnivå. En
desentralisering av disse tjenester på fakultetsnivå kan lett føre til en
oppsplittelse av tjenesten og at konflikter oppstår mellom
myndighetsstrukturer som en følge av ulike praksiser.
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Kap 6

Kontor for arealforvaltning og timeplanlegging. Vi støtter koblingen
mellom arealforvaltning og timeplanlegging (romplanlegging) som er gjort
i begge modeller. Vi ser at arealsituasjonen lett kan bli kritisk for HVL
fremover. Begrensede budsjettrammer gir her få muligheter til å øke
arealvolumet, løsningen blir da å effektivisere arealbruken. Dette
arealpresset gjør timeplanarbeidet enda mer krevende; timeplanlegger
må her balansere pedagogiske krav til timeplanene med sambruk og
knappe arealressurser. Det er derfor viktig at timeplantjenesten er tett
koblet opp til arealforvaltningstjenesten. Dette er en tjeneste som krever
høy grad av koordinering og spesialkompetanse. Tjenesten må derfor
være organisert på institusjonsnivå.

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Andre forhold som bør utredes:


Andre
merknader

Servicetjenester/førstelinjetjenester. Fra et brukerperspektiv er den
oppsplitting av førstelinjetjenester som er gjort i Bergen uheldig.
Studenten må her løpe mellom forskjellige kontorer/torg for å få svar på
sine spørsmål. Alle førstelinjetjenester bør derfor samles på ett sted
(studenttorg og servicesenter).

Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice støtter Modell 1.

