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Bakgrunn for saka

Delprosjektgruppa legg i vedlagte rapport fram sine vurderingar og modeller
med forslag til organisering av den administrative verksemda.

Innsending etter 01.01.17: post@hvl.no

Høyringa vert sendt ut til avdelingar og administrative einingar, til dei tilsette
sine organisasjonar og studentparlamenta, og ein ber om at einingane svarer
samla (Innspel frå underliggjande einingar/miljø følgjer som vedlegg).
Høringsspørsmål
som delprosjektet
ønsker svar på
Kapittel 4

I begge modellane er det identifisert kva slags oppgåver som fysisk må vere
tilgjengelege på studiestadane.
Er det oppgåver som manglar – i så fall kva for oppgåver og kvifor?
Korleis vurderer høyringsinstansane fordelinga av oppgåvene mellom
a. institusjons- og fakultetsnivå i modell 1?
b. institusjons- og fakultetsnivå i modell 2?
Er det naudsynt å vidareutvikle eller etablere nye administrative område i
HVL - kvifor?

Kapittel 5

Ut frå det vi veit så langt i fusjonsprosessen – er det ein av dei to modellane
som støttar betre opp om forslaga til organisering av den faglege verksemda
enn den andre? (Jf. rapport frå Delprosjekt Leiing og fagleg organisering)

Korleis oppfyller modell 1 og modell 2 målsettinga om likebehandling av
studentar og tilsette i HVL?
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Kapittel 6

Delprosjektet peikar på forhold som må greiast ut nærare, uavhengig av kva
for ein modell ein vel.
Vi ber høyringsinstansane om å gje innspel til andre forhold som må greiast
ut.

Ansvarlig

Prosjekt Fagleg og administrativ organisering – Delprosjekt Administrativ
organisering

Utsending

Programsekretariatet
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HØYRINGSINNSPEL
Sak

Delprosjekt administrativ organisering – delprosjekt i hovedprosjektet Faglig og
administrativ organisering

Saksnr.

16/05641

Høyringsinstans
(svarar)

Avdeling for lærerutdanning, Ledergruppe

Ev. prosess
bak høyringsinnspelet

Innspel
Bruk fleire sider om det trengs
Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Avdeling for lærerutdanning stiller spørsmål med om flere prinsipper som er lagt
til grunn for utviklingen av modellene (se nede). Av den grunn er det vanskelig å
argumentere for valget av den ene eller den andre modellen. I tillegg, er faglig
organisering og plattform på nivå 1 og 2 ennå ikke avgjort. Dette gjør det umulig å
svare på spørsmålet om den beste løsningen for administrativ organisering ved
HVL.
Avdelingen ønsker en modell der administrative tjenestene legges der aktivitet
utføres, også, og kanskje spesielt, når det gjelder strategisk virksomhet. Vi ønsker
dermed en modell med sterkest mulig desentralisering. Modell 2 ligger nærmere
en slik prinsipp, men inneholder fortsatt en utstrakt sentraladministrasjon (se
kommentar nede).
Vi vil presisere at vi setter pris på og ønsker velkommen en fortsettelse av den
profesjonaliseringsprosessen som har i noen tilfeller fulgt med
sentraliseringsfremstøt. Det er imidlertid ikke noe nødvendig forhold mellom
sentralisering og profesjonalisering, og vi ser for oss at denne prosessen kan
videreføres innenfor rammen av koordinerte, fakultetsbaserte tjenester. Faglige
fellesskap kan bygges på tvers av institutt- eller fakultetsgrenser, slik at
administrative miljøer kan utvikles og slik at de blir mer robuste i møte med ulike
krav. Igjen, disse målene kan nås uten en sterk sentralisering. Slik sett, deler vi
ikke delprosjektgruppens bekymringer om fragmentering eller kvalitet (s. 14).
Man løser ikke kvalitetsutfordringer med sentralisering: det er helt andre
virkemidler som må til for å øke kvalitet.

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Kap 5

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 6

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Avdeling for lærerutdanning er enig i at forholdene listet opp pp s. 17 må utredes
nærmere. Det er også viktig at delegasjonsregelverket tas hensyn til, og at
bestemmelsene som tas i forhold til råd- og utvalgsstukturen også blir vurdert
mot aktuelle modellforslag.

Andre
merknader

1. Modellene i forhold til enhetlig ledelse og strategisk virke
Avdeling for lærerutdanning stiller spørsmål ved om de foreslåtte modellene er i
tråd med ledelsesmodellen som gjelder ved HVL. Modell 1, med sterkest grad av
sentralisering, ser ut til å være den tydeligste realisering av en viktig premiss som
delprosjektgruppen har lagt til grunn: «… at utvikling av strategiske områder og
virksomhetsstyring på institusjonsnivå, er oppgaver som organiseres i en
fellestjeneste på institusjonsnivå, mens de mer fagnære oppgavene knyttes til
fakultetsnivå.» (s. 7). I vår oppfatning, er dette premisset et brudd med prinsippet
om enhetlig ledelse. Strategisk utvikling skal skje i den faglige ledelsen i direkte
linje fra rektor til dekan. Administrative tjenester skal støtte oppom
strategiarbeidet på alle nivå. Hvorvidt en administrativ enhet er koblet til
strategisk arbeid er ikke et relevant argument for sentralisering i en slik modell. Å
definere sentrale administrative enheter som strategiske vil faktisk være et
hinder for utøvelse av strategisk ledelse på fakultetsnivået og vil representere en
sterk innskrenking av handlingsrom og myndighet for dekanene. Dette bryter mot
vår forståelse av modellen for enhetlig ledelse og delegering i sektoren og
frarådes dermed på det sterkeste.

2. Forholdet til den faglige organiseringen
Flere steder i dokumentet er det poengtert hvor viktig det er at de administrative
løsninger som blir valgt er hensiktsmessig i forhold til den faglige strukturen som
etableres. Vi vil også understreke at videreutvikling av modeller må gjøres på
grunnlag av en valgt faglig struktur.

3. Øvrige premisser for å legge funksjoner til institusjonsnivået
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På s. 6 står det: «administrative oppgaver/funksjoner som krever høy grad av
spesialkompetanse og har en koordinerende / felles karakter bør vurderes lagt til
felles enheter på institusjonsnivå». Her blandes to ting sammen: kompetansekrav
og tjenestens koordinerende eller felles karakter. Det er vanskelig å se at høye
kompetansekrav skal være grunn i seg selv for å legge en tjeneste på et gitt nivå.
Profesjonelle tjenester utført av høykompetente medarbeider trengs og skal
tilbys på alle nivå. Når det gjelder graden av koordinering eller likhet på tvers av
enheter, så er det også vanskelig å se at dette skal være et argument for
sentralisering. Det er fullt mulig at like tjenester kan utføres på tvers av
organisasjonen, eller at felles tjenester kan koordineres på tvers.
En annen måte å se dette på er å tenke at et viktigere element i å skille tjenester
er hvorvidt de er knyttet til primærvirksomheten eller til drift av organisasjon som
organisasjon. Det virker mer fornuftig å velge modell ut ifra tjenestens art og
plass i den øvrige virksomhet, enn på grunnlag av et kunstig skille mellom
kompetansenivå eller et isolert ønske om å unngå et behov for koordinering. Vi vil
tale for at felles tjenestene på institusjonsnivået begrenses til funksjoner som
gjelder organisasjonsdrift (virksomhetsøkonomi, HR) mens de øvrige
administrative tjenestene, dem som knyttes til primærvirksomheten, organiseres
etter prinsippet om nærhet til der aktiviteten utføres med koordinering på tvers
for å sikre god forvaltning.

