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Hei,
Vedlagt følger en kort tilleggstekst til tidligere innsendte høringssvar fra økonomi og administrasjon
ved HSH. Ber om at denne legges som vedlegg til innsending fra undertegnede 8.desember
I arbeidsgruppen sin grunngivning for å anbefale tre heller enn fire fakultet er det lagt stor vekt på at
et fjerde fakultet for samfunnsfag vil ha relativt få tilsatte (84 årsverk) sammenlignet med de andre
mer profesjonsrettede fakultetene. Dette kommer imidlertid ann på hvilke fagmiljøer som
forutsettes plasseres inn under de ulike fakultetene. I utregningene er sosial- og velferdsfagene lagt
inn under et helse- og velferdsfakultet. Sosial- og velferdsfagene kunne imidlertid også like gjerne ha
vært lagt inn under et samfunnsvitenskapelig fakultet, slik det eksempelvis er gjort ved Høgskolen i
Oslo og Akershus. Denne høgskolen har et fakultet for helsefag, hvor sykepleie er det tyngste miljøet.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr blant annet studier innen barnevern, sosialt arbeid og
arbeids- og velferdsfag, i tillegg til økonomi og administrasjon. Med en slik modell vil et fjerde
fakultet ved HVL bli vesentlig større målt i antall årsverk enn det som er lagt til grunn i rapporten. Vi
ber derfor om at det før styrebehandling gjøres nærmere vurderinger av en slik modell og
utregninger av hvor mange årsverk de ulike fakultetene vil ha med denne modellen.
I et eventuelt fakultet for teknologi, ingeniør og samfunnsfag vil teknologifagene fort bli
dominerende i kraft av antall årsverk. Dermed kan fort samfunnsfagene og deres utviklingsbehov bli
lite synlige, både eksternt overfor omgivelsene og internt i egen organisasjon. Samtidig har
teknologifagene helt andre fag- og forskningstradisjoner enn samfunnsfagene, noe som f.eks.
tydeliggjøres ved tradisjonene for bruk av kvalitativ metode innen samfunnsfagene. Det vil være
svært krevende for en dekan å lede et såpass faglig sett heterogent fakultet, enten vedkommende
har sin bakgrunn innen teknologi- eller samfunnsfagene. I en kunnskapsorganisasjon er det viktig at
lederne har god faglig kompetanse og forståelse av fagområdet for å kunne utøve strategisk faglig
ledelse og ha legitimitet i fagmiljøene, slik at disse spiller på lag. Det vil ligge vesentlig bedre til rette
for god ledelse med et skille mellom teknologi- og samfunnsfagene i egne fakulteter
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"Tenk miljø - vurder om du må skrive ut!"
"Consider the environment - consider whether you need to print!"

