
1 
 

Prosjektbeskrivelse: Visjoner og planer for en kontekst for samarbeid, sambruk og 
læring ved campus Rogaland  
 

1. BAKGRUNN 

I forbindelse med samlokalisering av VID i Rogaland, skal det utarbeides planer for å sikre at campus i 
Rogaland er utvikles i en kontekst som sikrer samarbeid, sambruk og læring i samhandling med andre 
kunnskapsmiljø og praksisfelt.  
 
Det skal i tillegg etableres et prosjekt med mandat til å utarbeide et felles funksjonsprogram som 
ivaretar dagens samlede behov i Sandnes og Stavanger, og eventuelt framtidige endringer knyttet til 
vekst, nye fag og nye samarbeids- og læringsformer. Eget mandat utarbeides.  
 
Eierne/utleierne av campus i Sandnes og i Stavanger inkluderes i begge prosjektene og gis mulighet 
til å respondere på innspill/krav som kommer fra VID, samt til å komme med innspill og forslag til 
løsninger. 
 
De to prosjektene vil gi viktige føringer for videre behandling av lokalisering av campus i Rogaland.   
 
2. OVERORDNEDE FØRINGER FRA CAMPUSSTRATEGI 

I VIDs plan for campusutvikling står det at VIDs campus skal være: 

 Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 
kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst 

 Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand 

 Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og samhandling, har 
gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur 

 
Videre føringer gitt i campusstrategi: 

 Høgskolen skal være en del av en utvidet campus som inkluderer andre 
kunnskapsmiljøer/klynger relevant for høgskolens fagmiljøer.  

 Det må legges til rette for at næringsliv, byliv, studentboliger, studenthus og andre 
møteplasser kan finne rom mellom undervisning og forskning 

 Campus skal gi rom for flerbruk, være åpen for omverdenen, integrert med byen og 
tilgjengelig for Rogalands befolkning 

 Det må skapes gode forbindelser og god tilgjengelighet mellom campusområder og byen for 
øvrig 

 Tett kopling mellom videregående skoler og høyere utdanning 

 Utnytte teknologien: Infrastruktur, læringsteknologi, testarena etc. 
 
3. PROSJEKTETES FORMÅL 

Utarbeide forslag til visjoner, mål og planer for samarbeid med andre kunnskapsmiljøer/klynger 
relevant for høgskolens fagmiljøer i Rogaland.   
 
4. MÅL OG OPPGAVER 

 Lokalisering på Misjonsmarka: 

o Utarbeide forslag til felles visjon, mål og planer for en «utvidet campus» i Stavanger 

basert på samarbeid med andre kunnskapsmiljøer/klynger relevant for høgskolens 

fagmiljøer i Rogaland. Tidsfrist 30. april 2018 (??). 

 Lokalisering i Vågsgaten 40: 
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o Utarbeide forslag til felles visjon, mål og planer for en «utvidet campus» i Sandnes 

basert på samarbeid med andre kunnskapsmiljøer/klynger relevant for høgskolens 

fagmiljøer i Rogaland. Tidsfrist 30. april 2018 (??). 

 Visjoner, mål og planer konkretiseres i to dokumenter, ett for campus i Sandnes og ett for 

campus i Stavanger, og utarbeides i felleskap mellom VID, de respektive eierne og andre 

aktuelle aktører.  Tidsfrist 31. mai 2018 (??). 

 
5. ORGANISERING 

 Prosjekteier: Rektor. 

 Prosjektleder: prorektor Bård Mæland  

 Prosjektgruppe: Kristin Fjelde Tjelle, Tomas Drønen, Aud Haldorsen, Ståle Søbye. 

 Rådgiver: Pål Engh?  

 

6. ØKONOMI 

Det vil i hovedsak bli brukt interne ressurser i prosjektet. Reisekostnader må påregnes.  

 

7. SUKSESSKRITERIER  

 At prosjektet er godt forankret i høgskolenes ledelse og blant de tillitsvalgte 

 At ledergruppen kjenner eierskap til mandatet og overordnede mål med prosjektet  

 At en får til et godt samspill mellom ansatte som har arbeidsted i Stavanger og Sandnes og 

opplever felles avhengighet for å nå prosjektets mål 

 At prosjektdeltagerne setter av nok tid til å delta i prosjektet 

 At en får til en god dialog med eierne av campusene og en god arbeidsfordeling mellom VID 

og de respektive eierne når det gjelder dialog med andre aktører som er aktuelle for 

samlokalisering på en «utvidet campus».  

 At en kommer langt nok i å forplikte eierne og potensielle andre aktører til et samarbeid om 

campuslokalisering, før en intensjonsavtale inngås.  
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