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Til fakultetsstyret 
 

 

«SCHOOL OF MANAGEMENT» - ETABLERING SOM PROSJEKT 2014 - 2016 

  

I FORSLAG TIL VEDTAK 

 
1. «School of Management» etableres som felles prosjekt mellom instituttene OAV og 
ØA i perioden 2014 – 2016 med finansiering, organisering og bemanning som framgår 
av saksdokumentet. 
 
2. Stillingen som prosjektleder knyttes til Institutt OAV og utlyses med sikte på tilsetting i 
løpet av første halvår 2014.  
 
 
II SAMMENDRAG 
 
Fakultetsstyret sluttet seg i møte 5. juni til hovedkonklusjonene i utredningen om «School of 
Management». Instituttene OAV og ØA går inn for å etablere «School of Management» som 
et prosjekt i en oppbyggingsperiode på 2-3 år. Det tilsettes en faglig prosjektleder som får en 
viktig rolle i utviklingen av virksomheten med delprosjekter i samarbeid med aktuelle 
fagmiljøer på andre enheter og fakulteter. I løpet av prosjektperioden tilføres «SoM» i alt ca. 
2,5 mill. kr. i strategimidler fra HiOA sentralt og fra fakultetet. Deretter forventes 
virksomheten å være økonomisk selvbærende. «SoM» vil bestå av en rekke tiltak og omfatte 
ulike samarbeidsrelasjoner med interne og eksterne partnere. Fleksibilitet i styring og ledelse 
blir nødvendig for ivareta ulike hensyn og interesser. 
 
 
 
 

III SAKSFRAMSTILLING 
 

Bakgrunn 

Utredningen om «School of Management» («SoM») ble lagt fram for fakultetsstyret i møte 5. 

juni 2013 (Sak 19/13). Fakultetsstyret sluttet seg til hovedkonklusjonene i utredningen om 

«School of Management» som strategisk satsingsområde og ba instituttene OAV og ØA om 

legge fra en oppfølgingsplan i løpet av høsten.  
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Utredningen løftet fram utfordringer og muligheter for styrking av HiOAs kontaktflate mot 

arbeids- og næringsliv med utgangspunkt i fagmiljøet for ledelse, økonomi og organisasjon 

ved SAM. Fagmiljøet er knyttet til Institutt for økonomi og administrasjon (ØA) og Institutt for 

offentlig administrasjon og velferdsfag (OAV). Samspill med andre institutter og fakulteter 

ved HiOA kan kople fagmiljøet i organisasjon, økonomi og ledelse sammen med aktuelle 

profesjonsfag og deres yrkesfelter. Det gir muligheter for styrket etter- og videreutdanning, 

samarbeid om oppdrag og generelt utvidet kontakt med arbeids- og næringsliv i og utenfor 

regionen. 

«School of Management» med formål og aktiviteter som beskrevet i utredningens kapittel 4 

kan bli et satsingsområde for SAM og for HiOA. En slik satsing forutsetter stillingsressurser 

og en hensiktsmessig organisering som legger til rette for samarbeid innad i fagmiljøet og 

gode koplinger til andre miljøer, institutter og fakulteter ved HiOA.  

Organisering 

«SoM» etableres som et prosjekt ved instituttene OAV og ØA på SAM med gradvis 

oppbygging over en periode på 2-3 år. Tilrettelegging for fellesprosjekter med andre 

fakulteter blir en viktig del av prosjektet. Den praktiske samordningen og gjennomføringen 

ledes av en koordinator/prosjektleder i hel stilling med faglig bakgrunn på feltet. Prosjektleder 

får en viktig rolle i utviklingen av SoM til et bredt og omfattende prosjekt i samarbeid med 

aktuelle fagmiljøer på andre enheter og fakulteter etter hvert som nye oppdrag og tiltak 

kommer til.  Den av instituttlederne som får personalansvar for koordinator/prosjektleder blir 

formelt sett leder for «School of Management».  

OAV er har nå flere undervisningsoppdrag som er relevante for SoM. Instituttet har også fått 

nye henvendelser om oppdrag som vil kreve økt bemanning. Ettersom nesten alle SoM-

relevante tiltak ved SAM er knyttet til OAV, legges prosjektlederstillingen og én ny UF-stilling 

til dette instituttet. Med fortsatt økt aktivitet blir det aktuelt med en tredje stilling som legges til 

ØU forutsatt at den faglige tilknytningen ligger til rette for det. 

Undervisning på «School of Management» skal ikke være forbeholdt disse stillingene. 

Formålet med stillingene er også å frigjøre andre undervisningsressurser til å bidra i utvikling 

og gjennomføring av nye tiltak. Det har vist seg å være vanskelig å få til egnede 

betalingsordninger ved overtid og ved bruk av undervisere på tvers av institutter og 

fakulteter. Dette har lenge virket begrensende på etter- og videreutdanning og 

oppdragsundervisning. Økt undervisningskapasitet vil redusere slike problemer.  

Prosjektleders oppgaver vil dreie seg mye om å etablere kontakt og samarbeidsrelasjoner 

innad i fagmiljøet, til andre fakulteter og miljøer på HiOA og utad mot eksterne 

samarbeidspartnere. Det vil si relasjoner som etableres dels gjennom tilrettelegging, men 

først og fremst gjennom arbeid med konkrete aktiviteter og prosjekter. Prosjektleder vil ha 

behov for administrativ støtte spesielt i anbudsprosesser. Satsingen forutsetter at den 

administrative organiseringen gjennomgås for å ivareta dette.  

Finansiering 

Det har over tid vært en større etterspørsel etter undervisningsoppdrag enn det fakultetet har 

hatt kapasitet til å tilby. Med en gradvis igangsetting av aktiviteter med relativ sikker ekstern 

finansiering reduseres den økonomiske risikoen. Virksomheten skal være selvbærende etter 

prosjektperiodens utløp i 2016. I oppbyggingsfasen (prosjektperioden) der samarbeidet 

mellom institutter, fakulteter og eksterne samarbeidspartnere skal finne en form og «SoM» 
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skal profileres innad og utad blir det et visst finansieringsbehov. Strategimidler fra HiOA og 

SAM på ca. 4 mill. kr. fra 2014 til 2016 vil dekke lønnsmidler til prosjektleder og 

utviklingskostnader, mens lønnsmidler til undervisningsmedarbeidere fortrinnsvis dekkes av 

oppdragsinntekter eller kursavgifter.  

Prosjektledelse og utvikling av 
«SoM» 

2014 2015 2016 

HiOA 0,5 0,5 0,5 

SAM 0,5 1,0 1,0 

 

Virksomhet  

Som satsingsområde vil «SoM» bestå av en rekke undervisningstiltak eller delprosjekter av 

varierende omfang. Det vil variere fra tiltak til tiltak hvilke eksterne og interne 

samarbeidspartnere som er involvert og hvor store krav som stilles til koordinering. 

Fleksibilitet i styring og ledelse blir nødvendig for ivareta ulike hensyn og interesser. Samtidig 

må koordinator/prosjektleder kunne forholde seg til en oversiktlig styrings- og 

ledelsesstruktur. Oversikten nedenfor omfatter igangværende virksomhet på fagområdet for 

«SoM», inkludert noen tiltak som ikke er SAMs ansvar. Det er også tatt med prosjekter som 

er under forberedelse. Formålet er å få fram den store variasjonsbredden som synliggjør 

både potensiale og betydningen av å finne fram til egnede samarbeidsløsninger mellom 

partene om ledelse og styring i de ulike delprosjektene.  

 

Tiltak/oppdrag Fakultet/Institutt  Samarbeid 
med 

Oppdragsgiver 

Ledelse og 
organisasjon i 
arbeiderbevegelsen 
(LeA) 
60 sp 

SAM/OAV  AAF 

Styring og ledelse 
(masterstudium) 
90 sp 
 

SAM/OAV   

Bibliotek – styring og 
ledelse 
(masterstudium) 
90 sp 

SAM/ABI+OAV   

Ledelse i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 
15 sp 

SAM/SF   

Kulturledelse SAM/ØA   

Personalledelse for 
helse- og 
sosialsektoren  
30 sp 

HF/Institutt For 
atferdsvitenskap 

SAM/OAV  
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Rektorutdanningen 
ved konsortiet ledelse 
øst (RØST) 
30 sp 

LUI Høgskolen i 
Hedmark 
Karlstads 
universitet 
Stiftelsen 
IMTEC 

Utdannings-
direktoratet 

Styrerutdanningen 
30 sp 
 

LUI Høgskolen i 
Hedmark 
Karlstads 
universitet 
Stiftelsen 
IMTEC 

Utdannings-
direktoratet 

Under forberedelse    

Samhandlingsledelse 
(collaborative 
management, 
masterstudium) 
120 sp 

SAM/OAV HF Høgskolestyret 

Prosessledelse og 
partssamarbeid i 
offentlig sektor 
15 sp 

SAM/OAV AFI (Senter 
for oppdrag) 

Delta 
(arbeidstakerorg
anisasjon i YS) 

Lederprogram for 
Sunnås sykehus HF 

SAM/OAV  Sunnås sykehus 
HF 

Medieledelse SAM/JM + OAV   

Ledelse i barnevernet 
(masternivå) 

SAM/SF + OAV  Bufdir 

 

 
 
 
 
 
Dag Jenssen Marja Lundell 
Dekan Fakultetsdirektør  


