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Arkivsak-dok.: 19/00204-21 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 26.09.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 26.09.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 26. september 2019 godkjennes



36/19 Rektors orientering  -   :

Denne behandlingen '36/19 Rektors orientering ' har ingen saksframlegg.



37/19 Orientering om virksomheten ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) . Senterleder deltar. -   :

Denne behandlingen '37/19 Orientering om virksomheten ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) .
Senterleder deltar.' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 19/00936-7 Arkivkode.: 010
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 26.09.2019

Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret vedtar ledelsesrapport 2. tertial 2019.

Saksframstilling
Ledelsesrapporteringen baseres på et digitalt verktøy som genererer, samler og tilgjengeliggjør data
fra ulike kilder automatisk og dekker sentrale områder som inngår i VIDs virksomhetsstyring. Det
varierer hvilke indikatorer det rapporteres på gjennom året. Årshjulet for høgskolens virksomhet
legger premisser for hva det til enhver tid finnes oppdaterte data om. Ledelsesrapporteringen vier
oppmerksomhet til de områder som det foreligger oppdatert informasjon for og har dermed noe ulikt
innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial.

I ledelsesapporten for 2. tertial 2019 rapporteres det på følgende områder:
• Ledelsesrapporten består av følgende hovedkapitler:
• Resultatregnskap
• Sykefravær
• Kompetanse
• Antall studenter
• Publisering
• Disputaser
• Campusutvikling.

• Økonomi. Regnskapet per 2. tertial er ca 2,2 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at
høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer
økonomigjennomgangen per 2. tertial at høgskolen styrer mot et resultat noe bedre enn
budsjett.

• Sykefravær. Sykefraværet 2. tertial er 4,7 prosent, sykefraværet akkumulert for året er 5,3
prosent, og er således noe høyere enn måltallet på 5 prosent og høyere enn på tilsvarende
tidspunkt i 2018 hvor sykefraværet var 4,6 prosent.

• Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 53,9
prosent(måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og
dosentkompetanse er 13,1 prosent (måltall 18 prosent).

• Antall studenter. Per 18. september 2019 er det 4261 registrerte studenter ved VID
vitenskapelige høgskole. Noen utdanninger har ikke studiestart før september, og antall
registrerte studenter øker for hver dag. Innen rapporteringstidspunkt 15. oktober antas det at
høgskolen vil ha over 4500 registrerte studenter. Til sammenligning hadde høgskolen 4450
registrerte studenter våren 2019, og 4400 i 2018. Antall studenter er lavere enn budsjett, men
en skal være varsom med å trekke konklusjoner da en fortsatt ikke har de endelige tallene.

• Publisering. Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene, men VID har pr 1.
september registrert 122 publikasjoner, mot 88 pr 15. august 2018. Antall nivå-2 publikasjoner
er pr 1. september 23, mot 14 i august 2018. Det er utfordrende å gi en prognose, men tallene
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kan indikere en fortsatt økning i antall publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018, også på 
nivå 2. Nivå 2-artikler regnes som andel av totalt antall publikasjoner. Prognosen tilsier 19%, 
som i så fall gjør at VID i 2019 kan komme til å ligge nær det nasjonale målet om 20 % andel.  

• Disputaser. Prognosen for antall disputaser 2019 har tidligere vært angitt som én disputas 
ved teologi/religion-programmet, og fem ved Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Det er 
gjennom det siste programmet at VID skal innfri studiekvalitetsforskriftens krav om 
gjennomsnittlig fem disputaser pr år over en treårsperiode. VID ikke vil nå målet om fem 
disputaser for 2019 i programmet ved Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Manglende 
måloppnåelse i 2019 anses å være forbigående. 

• Campusutvikling. Det arbeides på tvers av campusene med utforming av infrastruktur/areal 
som understøtter nye undervisnings- og læringsformer og nye arbeids- og samarbeidsformer. 
Husleieavtale er signert i Bergen og bygging er startet. Husleieavtale for felles campus i 
Rogaland på Kampen i Stavanger er forventet signert uke 39. Oppstartsmøte mellom 
Byggherre og VID er avtalt i uke 39.  Samlokalisering av VID i Oslo behandles i eget 
saksfremlegg.  
 

 
 

Vedlegg:  
1. Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 2. tertial 2019 
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Oppsummering  

• Økonomi. Regnskapet per 2. tertial er ca 2,2 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at 
høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer 
økonomigjennomgangen per 2. tertial at høgskolen styrer mot et resultat noe bedre enn 
budsjett.   

• Sykefravær. Sykefraværet 2. tertial er 4,7 prosent, sykefraværet akkumulert for året er 5,3 
prosent, og er således noe høyere enn måltallet på 5 prosent og høyere enn på tilsvarende 
tidspunkt i 2018 hvor sykefraværet var 4,6 prosent. 

• Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 53,9 
prosent (måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 13,1 prosent (måltall 18 prosent).  

• Antall studenter.  Per 18. september 2019 er det 4261 registrerte studenter ved VID 
vitenskapelige høgskole. Noen utdanninger har ikke studiestart før september, og antall 
registrerte studenter øker for hver dag. Innen rapporteringstidspunkt 15. oktober antas det at 
høgskolen vil ha over 4500 registrerte studenter. Til sammenligning hadde høgskolen 4450 
registrerte studenter våren 2019, og 4400 i 2018.  Antall studenter er lavere enn budsjett, 
men en skal være varsom med å trekke konklusjoner da en fortsatt ikke har de endelige 
tallene.   

• Publisering. Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene, men VID har pr 1. 
september registrert 122 publikasjoner, mot 88 pr 15. august 2018. Antall nivå-2 
publikasjoner er pr 1. september 23, mot 14 i august 2018. Det er utfordrende å gi en 
prognose, men tallene kan indikere en fortsatt økning i antall publikasjoner i 2019 
sammenlignet med 2018, også på nivå 2. Nivå 2-artikler regnes som andel av totalt antall 
publikasjoner. Prognosen tilsier 19%, som i så fall gjør at VID i 2019 kan komme til å ligge nær 
det nasjonale målet om 20 % andel.  

• Disputaser. Prognosen for antall disputaser 2019 har tidligere vært angitt som én disputas 
ved teologi/religion-programmet, og fem ved Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Det er 
gjennom det siste programmet at VID skal innfri studiekvalitetsforskriftens krav om 
gjennomsnittlig fem disputaser pr år over en treårsperiode. VID ikke vil nå målet om fem 
disputaser for 2019 i programmet ved Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Manglende 
måloppnåelse i 2019 anses å være forbigående. 

• Campusutvikling. Det arbeides på tvers av campusene med utforming av infrastruktur/areal 
som understøtter nye undervisnings- og læringsformer og nye arbeids- og samarbeidsformer. 
Husleieavtale er signert i Bergen og bygging er startet. Husleieavtale for felles campus i 
Rogaland på Kampen i Stavanger er forventet signert uke 39. Oppstartsmøte mellom 
Byggherre og VID er avtalt i uke 39.  Samlokalisering av VID i Oslo behandles i eget 
saksfremlegg.  

 

Ledelsesrapportering VID 

• Ledelsesrapporten består av følgende hovedkapitler:  

• Resultatregnskap  

• Sykefravær  

• Kompetanse  

• Antall studenter  

• Publisering  

• Disputaser  

• Campusutvikling. 
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1. Resultatregnskap per 2. tertial 2019
Resultatet per 2. tertial 2019 viser ca. 16,8 MNOK i overskudd mot ca. 14,6 MNOK i overskudd i
budsjettet,dvs. et positivt avvik på 2,2 MNOK. Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga.
feriepenger, men inntekter i samtlige måneder inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne
direkte sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i
løpet av året. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019.

Tabellen viser at
resultat er ca.
2,2 MNOK bedre
enn budsjett.
Inntektene er ca.
6,1 MNOK
lavere, personal-
kostnadene er
ca. 1,6 MNOK
lavere, øvrige kostnader er ca. 6,1 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,6 MNOK høyere enn
budsjett.

PROGNOSE FOR ÅRET

Tabellen viser en
prognose for året
som er noe bedre
enn budsjett. Det
er fortsatt
usikkerhet
knyttet til den
videre utviklingen
både på inntekts-og kostnadssiden, med størst usikkerhet knyttet til utviklingen i prosjektinntektene
og personalkostnadene. På inntektssiden får høgskolen et negativt avvik på prosjektinntekter og
studieinntekter. Personalkostnader er forventet å ende på budsjett, mens driftskostnader blir lavere
og finanspostene noe høyere enn budsjett.

INNTEKTER
Tabell 1 viser at inntektene per 2. tertial er på ca. 308,0 MNOK, som er ca. 6,1
MNOK lavere enn budsjett.

Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter,
statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er redegjort for
nedenfor.

Regnskap 2. tertial 2019
(Tall i hele tusen) Regnskap Budsjett Bud Avvik

Års bud
2019

Inntekter 307 960 314 038 -6 078 474 210
Personalkostnader -210 683 -212 307 1 624 -343 446
Øvrige driftskostnader -82 101 -88 167 6 066 -131 805
Finansposter 1 582 999 583 1 499

Resultat 16 758 14564 2 194 458

Prognose pr. 2. tertial 2019
(Tall i hele tusen) Prognose Års-Budsjett Bud Avvik
Inntekter 472 210 474 210 -2 000
Personalkostnader -343 446 -343 446 0
Øvrige driftskostnader -129 805 -131 805 2 000
Finansposter 1 899 1 499 400
Resultat 858 458 400
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Tabell 1 Inntekter per 31. august 2019

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av

Årsbudsjett
INNTEKTER 307 960 314 038 -6 078 474 210 65 %

Oppdrag/Prosjektinntekter 21 489 26 549 -5 060 39 124 55 %
Varer-og tjenesteinntekter 4 245 3 975 271 5 962 71 %
Studieinntekter 39 351 39 991 -640 61 939 64 %
Gaveinntekter og tilskudd eier 1 879 2 667 -788 4 000 47 %
Statstilskudd 240 460 240 460 0 362 589 66 %
Øvrige inntekter 536 397 139 595 90 %

Oppdrag og prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag-og bidragsprosjekter. Det er
budsjettert med ca. 39,1 MNOK i prosjektinntekter i 2019 som utgjør ca. 8
prosent av totale inntekter.

Per 2. tertial er prosjektinntektene 21,5 MNOK, som er ca. 5,1 MNOK under
budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med periodisering av inntekter og at enkelte
prosjekter settes i gang senere enn planlagt. Det er grunn til å tro at prosjektinntektene vil bli noe
lavere enn budsjettert for 2019. Et oppdragsprosjekt med budsjetterte inntekter på 3,2 MNOK i 2019
startes i 3. tertial og vil redusere det negative avviket kraftig.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og
påvirkes av antall studenter og nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert
med 61,9 MNOK i studieinntekter i 2019 som er ca. 13 prosent av totale
inntekter.

Per 2. tertial er studieinntektene 39,3 MNOK, som er ca. 0,6 MNOK lavere
enn budsjett. Dette skyldes at det er noe færre studenter enn budsjettert i enkelte utdanninger.
Færre studenter enn budsjettert vil kunne medføre lavere produksjon av studiepoeng som igjen vil
kunne påvirke statstilskuddet om to år.

Gaveinntekter
I 2019 er det budsjettert med ca. 4,0 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra
eier (tilskudd fra eier utgjør 0,9 MNOK), som totalt utgjør 0,8 prosent av
totale inntekter.

Per 2. tertial er gaveinntekter og tilskudd fra eier på 1,9 MNOK som er ca. 0,8
MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere
eksterne gaveinntekter enn budsjettert (0,6 MNOK). Erfaring fra tidligere år
tilsier er at gaveinntektene øker i desember noe som ikke er fullt ut hensyntatt i periodiseringen av
budsjettog kan forklare det negative avviket.
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Statstilskudd
I budsjett for 2019 er det budsjettert med ca. 362,6 MNOK i statstilskudd som
utgjør ca. 76 prosent av totale inntekter. Høgskolen har mottatt samme beløp
fra Kunnskapsdepartementet som budsjettert. Statstilskuddet per 2. tertial er
240,5 MNOK.

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter
I budsjett for 2019 er det budsjettert med 6,6 MNOK i inntekter for disse postene, som utgjør under
2 % av totale inntekter. Posten består av inntekter knyttet til utleie av lokaler, kantinesalg og
tjenester. Inntektene pr. 2. tertial er på ca. 4,8 MNOK som er noe over budsjett.

KOSTNADER
Tabell 2 viser at kostnadene per 2. tertial er på ca. 292,8 MNOK som er ca. 7,7 MNOK lavere enn
budsjett. De enkelte postene er redegjort for nedenfor.

Personalkostnader
Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale kostnader (dvs.
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige personalkostnader (dvs.
personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for ansatte og velferd til ansatte). Det er
budsjettert med 343,5 MNOK totalt for 2019 som er 72,3 prosent av totale inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader per 31. august 2019

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av

Årsbudsjett
PERSONALKOSTNADER -210 683 -212 307 1 624 -343 446 61 %

Fast lønn og feriepenger -151 652 -153 103 1 451 -250 986 60 %
Variabel lønn -17 110 -17 441 331 -26 152 65 %
Øvrige personalkostnader -2 585 -2 070 -515 -3 075 84 %
Sosiale kostnader -46 137 -44 796 -1 341 -71 008 65 %
Refusjoner 6 801 5 104 1 697 7 775 87 %

Personalkostnadene er ca. 1,6 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere
fastlønn (+1,4 MNOK), variabel lønn (+0,3 MNOK) og refusjoner (+1,7 MNOK).
Øvrige personalkostnader er høyere enn budsjett(-0,5 MNOK). Det samme
gjelder sosiale kostnader (-1,3 MNOK).
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Fast lønn
Fastlønnen per 2. tertial er på 151,7 MNOK som er ca. 1,4 MNOK lavere enn
budsjett og som tilsier et avvik på under 1,0 prosent. Avviket skyldes at enkelte
ansettelser er kommet senere enn lagt til grunn i budsjett. Videre utvikling
avhenger av at ansettelser følger budsjett, men kan styres underveis. Det er i
budsjettet lagt til grunn et lønnsoppgjør på 3 prosent. Foreløpige beregninger
viser at åretslønnsoppgjør ender på ca. 2,8 prosent.

Variabel lønn
Variabel lønn per 2. tertial er på erpå 17,1 MNOK som er ca. 0,3 MNOK lavere
enn budsjett. Denne posten må sees i sammenheng med fastlønn og refusjoner.
Lavere fastlønn og høyere sykefravær vil kunne føre til høyere variabel lønn. Det
er særlig honorar til eksterne forelesere som har et positivt avvik, men enkelte
forelesere fakturerer sent. Det er gjort avsetning i regnskapet for dette.

Sosiale kostnader
Sosiale kostnader per 2. tertial er på 46,1 MNOK og er 1,3 MNOK høyere enn
budsjettert. Dette skyldes at det er budsjettert med for lave pensjonskostnader.

Refusjoner
Refusjoner per 2. tertial er på 6,8 MNOK som er 1,7 MNOK høyere enn
budsjett. Langtidssykefraværet er noe høyere enn budsjettert og kombinert
med en generell forsiktig budsjettering av sykerefusjoner, forklarer hvorfor
refunderte sykepenger er høyere enn budsjettert. Det er grunn til å tro at
sykerefusjoner vil bli betydelig høyere enn budsjett for året.

Øvrige driftskostnader
Det er budsjettert med 131,8MNOK i øvrige driftskostnader i 2019, som utgjør
27,8prosent av inntektene. De største postene er eiendom (ca. 64,2 MNOK),
drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 12,5 MNOK), administrasjonskostnader (dvs.
bøker, kontingenter, aviser, Kopinor, telefon,porto, totalt ca. 14,1 MNOK),
markedsføring (ca. 3,9 MNOK) og reise-og seminarkostnader (ca. 13,9 MNOK).

Per 2. tertial er øvrige driftskostnader på 82,1 MNOK, som er ca. 6,1 MNOK lavere enn budsjett. Dette
skyldes i hovedsak lavere avskrivninger enn budsjettert (+2,2 MNOK) og mindre innkjøp av inventar
(+2,0 MNOK). Grunnen er at det ble budsjettert med utgifter i forbindelse med samlokalisering i Oslo
og at det ble budsjettert med en betydelig økning i IT-kostnader for å oppgradere AV-og IT-utstyr.
Denne oppgraderingen er i gang, men kostnadene er noe lavere enn budsjett og noe er utsatt pga
samlokaliseringsprosjektene. Det er lavere kostnader enn budsjettert for reise-ogseminarkostnader
(+1,6 MNOK). Tidligere erfaring tilsier at reisekostnadene øker utover året, noe som nok ikke i
tilstrekkelig grad er periodisert i budsjettet. Eiendomskostnaden har et negativt avvik (-0,4 MNOK).
Avviket skyldes i hovedsak høyere kostnader til renhold og kommunale avgifter enn budsjettet.



38/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 - 19/00936-7 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 :  Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 2. tertial 2019

8

I sum er øvrige kostnader lavere enn budsjett og kan til en viss grad styres underveis. I etterkant av
diskusjonen om campusutviklingi styreter det fulgt opp med å knytte til oss ekstern bistand i
prosjekter med tanke på forberedelse av fase 2 i campusutvikling. Disse kostnadene er i liten grad
budsjettert og det har påløpt ca. 1,0 MNOK.

BALANSE PER 31.08.2019
Balansen viser at VID har ca. 269,9 MNOK i eiendeler, hvorav 23,9 MNOK i anleggsmidler og 236,3
MNOK i bankinnskudd.

VID har 59,0MNOK i
egenkapital som er en økning
fra 31.12.18 pga. positivt
resultat hittil i år. Prognosen
ved utgangen av året er en
egenkapital på ca. 43 MNOK.
Bankinnskuddet er på 236,3
MNOK og høgskolen har god
likviditet. Økningen i
bankinnskuddet skyldes i
hovedsak at statstilskuddet og studieinntektene betales på forskudd.
Den kortsiktige gjelden er på ca. 210,9 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.18 skyldes at
forskuddet på statstilskuddet og studieinntekter er periodisert som en kortsiktig gjeld.

2. Kompetanse
Førstekompetanse
Grafen viser at andelen
førstekompetanse er
redusert siden toppunktet i
mars 2019 og er utgjør 54%
per august, sammenlignet
med målet om 60%. Fakultet
for teologi og diakoni og
ledelsesfagog Fakultet for
sosialfag har en økende
andel førstekompetente,
mens Fakultet for helsefag
har en betydelig reduksjon
fra 47,7% til 41,2% fra 1. til 2.
tertial. Dette skyldes i sum
at flere førstekompetente har sluttet enn de som har blitt tilsatt, se f.eks. nedenfor om professorer
(som også inngår i beregningen av førstekompetente).

Andel førstekompetanse:

Balanse VID 31.08.19 31.12.18
Anleggsmidler 23888 101 22630 966
Bankinnskudd 236 328 959 91 342 272
Omløpsmidler 246038 424 99370 121
Sum Eiendeler 269926 525 122001 087

Egenkapital 59012 743 42259 898
Kortsiktig gjeld 210913 782 79741 189
Sum gjeld og egenkapital 269926 525 122001 087



38/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 - 19/00936-7 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 :  Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 2. tertial 2019

9

• Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag 76,1%
• Fakultet for sosialfag har 64,6%
• Fakultet for helsefag 41,2%.
• Strategiske forsknings-sentre 95,2%, mens den er 100 % ved begge ph.d.-sentrene.

Professor- eller
dosentkompetanse
Grafen viser at VIDs andel
vitenskapelige ansatte med
professor- eller
dosentkompetanse er redusert
fra 14,0% til 12,7% fra 1. til 2
tertial. Høgskolen målsetting
for andel vitenskapelige
ansatte med professor- eller
dosentkompetanse er 18%.
Fakultetene har samlet sett
hatt en reduksjon fra 11,1% til 10,2% som kan forklares med at fakultet for helsefag har en reduksjon
fra 8,8% til 8,0%. Dette forklares med at to professorer har sluttet ved fakultetet i
rapporteringsperioden, uten at disse er erstattet tilsvarende. Senterne har en reduksjon fra 50,9% til
44,4% fra 1. til 2. tertial. Dette skyldes en tilsetting av en førsteamanuensis i kjernestaben ved Senter
for diakoni og profesjonell praksis, som riktignok har søkt om opprykk til professor. Ved Senter for
misjon og globale studier er andelen 82,1.

Andel professor- eller dosentkompetanse:
• Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag 30,7%
• Fakultet for sosialfag 7,9%
• Fakultet for helsefag 8,0%%.
• Strategiske forsknings-sentre 44,4%.

Til tross for lavere vitenskapelige ansatte med professor- eller dosentkompetanse enn måltallet,
oppfyller fakultetene kravene på bachelor- og masternivå, mens Senter for diakoni og profesjonell
praksis i neste periode på justere bemanningen for å innfri studiekvalitetsforskriftens krav om
minimum 50 % professorandel av fagstaben.

Den nedgangen VID har sett i 2. tertial, etter stort sett vekst de siste årene, viser at det vil kreves økt
oppmerksomhet rundt kompetanseutviklingen. Høgskolestyret er allerede informert om
utfordringene med å øke professorandelen, som er den tyngste utfordringen. Det må derfor fortsatt
jobbes målrettet med å beholde og kvalifisere interne kandidater, i tillegg til å gå igjennom
rekrutteringsprosessene for å styrke muligheten til å sikre oss kompetente kandidater.
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Andel kvinner i professor- og dosentstillinger
Andel kvinner i professor- og dosentstillinger utgjør pr. august 51,2% som er over målet om 50%, men
det er betydelige forskjeller mellom fakultetene.

Andel kvinner i professor- og dosentstillinger:
• Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 23,6%
• Fakultet for helsefag 90,2%
• Fakultet for sosialfag 9,8%
• Strategiske forskingssentre (SDP, SMG, SIK, SLIPP) 40,8%

Det legges opp til et mer ambisiøst måltall for VID som helhet for neste virksomhetsplanperiode.

3. Sykefravær
Akkumulert sykefravær
per august er 5,1% som
er noe høyere enn
målsettingen om 5%.
Grafen viser
sesongvariasjoner i
sykefraværet, men at
trenden er nokså stabil.

Akkumulert egenmeldt
fravær per august er
lavt og utgjør 0,6%,
mens legemeldt fravær
utgjør 4,7%.

4. Antall studenter
Per 18. september 2019 er det 4261 registrerte studenter ved VID vitenskapelige høgskole. Noen
utdanninger har ikke studiestart før september, og antall registrerte studenter øker for hver dag.
Innen rapporteringstidspunkt 15. oktober antas det at høgskolen vil ha over 4500 registrerte
studenter. Til sammenligning hadde høgskolen 4450 registrerte studenter våren 2019, og 4400 i 2018.
Antall studenter har betydning for studieinntektene i det inneværende året og for statstilskuddet for
2021 i form av produserte studiepoeng og uteksaminerte kandidater. Antall studenter er noe lavere
enn budsjett per 18. september, men det er forventet at antallet fortsatt vil øke. I langtidsbudsjettet
er det budsjettert med en betydelig økning i antall studenter som er hovedforklaringen til de økte
inntektene i langtidsbudsjettet i årene fremover. Denne veksten er viktig for høgskolen og er noe som
må følges tett fremover.
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5. Publikasjoner 

VID rapporterer kun en gang i året på publiseringsomfang (publiseringspoeng), i april. Registrering, 
kvalitetssikring og rapportering på denne delen av virksomheten er omfattende og med grundig 
kvalitetssikring og kompliserte utregningsmodeller. I tillegg reflekterer publisering i seg selv lange 
arbeidsprosesser hvor man uansett ikke vil kunne rette opp svake resultater innenfor samme 
rapporteringsår. Samlet sett er det derfor vurdert som lite hensiktsmessig å utarbeide et presist bilde 
av antall publiseringspoeng, med en etterfølgende fordeling av disse på ulike personellkategorier og 
virksomhetsenheter.  
 
Vi har likevel valgt å kommentere to tall etter første og andre tertial: a) antall publikasjoner, b) andel 
av disse som er på nivå 2 (de antatt 20 % beste forlagene/tidsskriftene), og fordelt pr fakultet/senter. 
Siden VID ennå ikke har gjort dette for første kvartal, vil man først i 2020 kunne sammenligne 
pågående års resultat med foregående års resultat. Vi har imidlertid valgt å sammenligne resultat pr 
1.9.2019 med resultater pr 15.8.2018 (tall i parentes): 
 

 Antall publikasjoner 
(2018: pr 15.8) 

Fakultet for helsefag 69 (53) 

Fakultet for sosialfag 11 (3) 

Fakultet for teologi, 
diakoni og ledelsesfag 

18 (21) 

Strategiske sentre for 
forskning 

19 (11) 

Totalt 122 (88) 

 
Man ser her at VID pr 1.9 i år har registrert 122 publikasjoner, mot 88 pr 15.8 i 2018. Dette kan tyde 
på et godt resultat for 2019, mens 2018 også var bedre enn 2017. Ser vi på antall nivå-2 
publikasjoner, har vi totalt 24 slike, mot 14 i august 2018. Andel (%) nivå 2-publikasjoner, som er det 
som måles, ligger på 19,7% mot 8,2 % på lignende tid i 2018, noe som er vesentlig bedre, og nær 
sektormålet på 20 %. VID oppnådde 17,9 % i 2018 som helhet, mot 15,9 % i hele 2017. Prognosen 
tilsier derfor at VID oppnår et bedre resultat for 2019 som helhet enn i 2018.  
 
Går man inn på de ulike fagenhetene, vil man se at Fakultet for helsefag ser ut til å ligge svært bra an, 
med 69 publikasjoner så langt, mot 53 pr august 2018. Videre ligger Fakultet for sosialfag og 
Strategiske sentre for forskning betydelig foran resultatene fra august 2018, mens Fakultet for teologi, 
diakoni og ledelsesfag ligger noe bak. Det må samtidig sies at FTDL hadde et svært godt publiseringsår 
i 2018, med om lag halvparten av VIDs totale publiseringspoengproduksjon. 
 
Som man forstår er det usikkerhetsfaktorer knyttet til å rapportere på publikasjoner etter andre 
tertial. Med alle forbehold ser det likevel ut som trenden fra 2017 og 2018 med at det publiseres bra i 
VID som helhet, fortsetter. 
 

6. Disputaser 

Prognosen for antall disputaser 2019 har tidligere vært angitt som én disputas ved teologi/religion-
programmet, og fem ved Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Det er gjennom det siste 
programmet at VID skal innfri studiekvalitetsforskriftens krav om gjennomsnittlig fem disputaser pr år 
over en treårsperiode. Av de fem innleverte avhandlingene, er en godkjent for disputas, mens en 
stipendiat har blitt bedt om å gjennomføre mindre endringer før endelig bedømmelse. Det betyr at 
VID ikke vil nå målet om fem disputaser for 2019.  
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Prognosen for 2020 for programmene er at det kan bli 5-7 disputaser på teologi/religion-programmet 
og noe mer på Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Manglende måloppnåelse i 2019 anses derfor 
å være forbigående.  

7. Campusutvikling 

Utvikling av byggene og de fysiske premissene i fellescampus må gå sammen med utvikling av innhold 
og organisering, dvs. av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og undervisningsformene. I den 
forbindelse er det som tidligere informert om i styret igangsatt campusutviklingsprosjekter på tvers 
med følgende effektmål: 
 

Program for campusutvikling og samlokalisering fase 2 har som langsiktig effektmål å bidra til 
at høgskolen lykkes med utviklingen av fellescampus og samlokalisering. Det innebærer at 
campusstrategiens mål om attraktive og bærekraftige campus, at ansatte og studenter vil 
jobbe og studere på campus, at de fysiske premissene /fasilitetene tilrettelegger for 
integrasjon av utdanning, forskning og kunnskapsdeling, og at VID bidrar til å utvikle neste 
generasjons praksis og fremtidens yrkesutøvere, blir realisert.  

 
Det arbeides på tvers av campusene med utforming av infrastruktur/areal som understøtter nye 
undervisnings- og læringsformer og nye arbeids- og samarbeidsformer. Eggen arkitekter er leid inn for 
å bistå i høgskolens utforming av undervings- og fellesarealer som vil ende opp med tegninger som 
ligger til grunn for utforming av samtlige undervisnings- og fellesarealer. Eggen arkitekter har over 
flere år samarbeidet tett med NTNU i campusutviklingsprosjekter vedrørende å utforme rom for aktiv 
læring.  
 
Når det gjelder utforming av arbeidsplasser for ansatte, er Mellomrom arkitektpsykologi AS leid inn 
for å bistå i prosessen Arbeidet vil ende opp med tegninger som ligger til grunn for utforming av 
arbeidsplasser på tvers av høgskolen. En er nå i en fase hvor behovene for ansatte kartlegges, dette 
gjøres via spørreundersøkelser og verksteder hvor samtlige ansatte er invitert til å være med. Neste 
fase vil bestå av presentasjon og drøfting av konkrete løsningsforslag. 
 
 
BERGEN 
Kontrakt ble signert før ferien. Byggearbeidet er startet. Høgskolen er i tett dialog med byggherre for 
å sikre at arealutviklingsprosjektene beskrevet ovenfor blir en del av byggeprosjektet. Høgskolen 
planlegger sammen med byggherre hvordan driften skal gjennomføres på en mest mulig 
hensiktsmessig måte. Høgskolen har inngått avtale med Stiftelsen Betanien Bergen om å leie 
høyskolebygget ut 2020.  
 
 
Tidsplan 
Ingen endringer i henhold til kontrakt. Byggherre har gitt beskjed om at ikke hele høgskolebygget på 
Haraldsplass vil være innflyttingsklart høsten 2020, som var den opprinnelige planen. «Hjertet» og 
rehabilitering av nåværende høgskole vil sannsynligvis være klart til innflytting ved semesterstart 
2020. Forbindelsesbygget mellom nåværende høgskole og sykehuset vil sannsynligvis ikke være klart 
til bruk før ved utgangen av 2020.   
 
Kvalitet 
Ingen endringer i henhold til kontrakt 
 
Økonomi  
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Arbeidet i forbindelse med campusutviklingsprosjektene på tvers vil kunne medføre noen økte 
kostnader i undervisningsrommene og ansatte arealene. Det er foreløpig for tidlig å estimere hvor 
mye det vil dreise seg om. I tillegg er det ikke avgjort om nåværende auditoriet skal bygges om og er 
ikke inkludert i husleiekontrakten. Dersom auditoriet bygges om vil det komme tilleggskostnader.    
 
OSLO 
Se egen sak vedrørende samlokalisering.  
 
 
ROGALAND 
Kontrakt om å bygge høgskolebygg på Kampen i Stavanger signeres med Norsk Misjonsselskap 
signeres sannsynligvis 23.9. Inkludert i kontrakten er en egen avtale av hvordan en skal realisere felles 
visjoner for kontekst/klynge på campus, hvor også NMS er part, i tillegg til VID og NMS Eiendommer. I 
forlengelsen av denne avtalen vil andre aktører bli fulgt opp med tanke på å realisere de faglige 
synergier høgskolestyret har forutsatt i forbindelse med beslutningen av campuslokasjon i juni. 
 
Høgskolen er også her i tett dialog med byggherre for å sikre at arealutviklingsprosjektene beskrevet 
ovenfor blir en del av byggeprosjektet.  
 



39/19 Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer - 16/01675-15 Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer : Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer

Arkivsak-dok.: 16/01675-15 Arkivkode.: 412
SaksbehandlerMargrethe S. Løfqvist/Karen Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 26.09.2019

Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer

Forslag til vedtak:
1. Høgskolestyret fastsetter den justerte studieporteføljen for studieåret 2020-2021
2. Høgskolestyret har drøftet satstingsområder og prioriteringer framover som grunnlag for søknad om

statstilskudd for 2021.

Saksframstilling
I henhold til føringer i det årligetilskuddsbrevet fra Kunnskapsdepartementettil private høgskoler er det
høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke utdanninger høgskolen skal tilby. Studieporteføljen har strategisk
betydning med hensyn til høgskolens faglige profil og kostnadsutviklingen framover. Forut for årlig søknad om
statstilskudd skal styret ha behandlet og prioritert hvilke studier høgskolen skal fortsette å tilby og hvilke nye
studier det eventuelt skal søkes tilskudd til.

Føringer for studieporteføljen
I henhold til vedtektene skal VID vitenskapelige høgskole tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og
nyskaping, og formidle kunnskap på høytinternasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse,
diakoni og teologi. Høgskolens strategiplan for 2018-2028 utdyper og konkretiserer dette oppdraget. Høgskolen
skal tilby utdanninger med høy kvalitet og samfunnsmessig og kirkelig relevans.

Gjennom tilskuddsbrevetfra Kunnskapsdepartementet formuleres myndighetenes forventninger og krav til
utdanningen og forskningen; høy kvalitet, bidra til velferd, verdiskaping og omstilling, og tilgjengelighet. I tillegg
kommer krav om effektiv, mangfoldig og solid utdannings- og forskningsvirksomhet.

Kunnskapsdepartementet fastsetter kandidatmåltall for noen høyt prioriterte utdanninger. Ved VID er det fastsatt
kandidatmåltall for bachelorutdanningene i ergoterapi, sykepleie og vernepleie, og for videreutdanningen i
kreftsykepleie.

1. Endringer i studieporteføljen 2020-2021

1.1 Nye masterutdanninger fra høsten 2020

Master i klinisk sykepleie
Ved Fakultet for helsefag hardet vært arbeidet med å revidere og samordne de kliniske, sykepleiefaglige
videre- og masterutdanningene i VID. Det er tatt utgangspunkt i tidligere Høyskolen Diakonovas
masterutdanning i sykepleie i et kommunehelseperspektiv, hvor en videreutdanning i helsesykepleie inngår som
et første år i masterutdanningen. Revisjonene innebærer at seks sykepleiefaglige videreutdanninger skal inngå
som fordypninger/spesialiseringer i en 1+1 modell for en masterutdanning i klinisk sykepleie; palliativ sykepleie
(Bergen), kreftsykepleie (Bergen og Oslo), helsesykepleie (Oslo), akuttmedisinsk sykepleie (Bergen),
nyresykepleie (Oslo) og avansert gerontologi (Bergen).

Representanter fra praksisfelt og arbeidsliv har deltatt i workshops og som høringsinstanseri revisjons- og
utviklingsarbeidet.

Masterutdanningen skal tilbys som heltid- og deltidsutdanning, med planlagt oppstart høsten 2020 i Oslo og
Bergen.
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Samtidig som masterutdanningen i klinisk sykepleie etableres, avvikles den eksisterende masterutdanningen i 
sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv. 
 
Master i psykososialt relasjonsarbeid 
Siden 2018 har det vært arbeidet med å utvikle en tverrfaglig masterutdanning i psykososialt relasjonsarbeid. 
Masterutdanningen er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer psykososiale og relasjonelle perspektiver på 
profesjonsutøvelsen innenfor helse- og sosialfaglig arbeid.  
 
Første året av masterutdanningen utgjøres av fire videreutdanninger; psykisk helsearbeid (Fakultet for helsefag, 
Oslo og Sandnes), psykososialt arbeid med barn og unge (Fakultet for helsefag, Oslo), SEPREP Tverrfaglig 
Utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
ruslidelser (Fakultet for helsefag Oslo, med mobilt tilbud i flere av landets helseregioner) og rus- og 
avhengighetsproblematikk (Fakultet for sosialfag). Felles for de fire videreutdanningene er at de vektlegger 
betydningen av relasjonelle tilnærminger, familie- og nettverksarbeid, faglig og etisk refleksjon og tverrfaglig 
samarbeid for profesjonsutøvelsen innenfor videreutdanningenes fagområder.  
 
Masterutdanningens andre år er felles uavhengig av spesialisering. I denne delen videreutvikles og spisses 
temaene knyttet til psykososiale og relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk, i tillegg til den spesialiseringen og fordypningen som masteroppgaven utgjør. 
 
Det skal fortsatt være egne opptak til de videreutdanningene som inngår i de to nye masterutdanningene. Det 
arbeides med å avklare hvordan opptaket skal gjennomføres for å unngå at opptak til masterstudiet blir en 
alternativ vei inn til populære videreutdanninger. 
 
1.2 Felles fagplan for bachelorutdanning i sykepleie  
 
Fra høsten 2020 vil det for første gang være opptak til i høgskolens bachelorutdanning i sykepleie med felles 
fagplan. Det pågår et omfattende utviklingsarbeid hvor fire tidligere utdanninger og utdanningstradisjoner i 
sykepleie (Betanien, Haraldsplass, Diakonova, Diakonhjemmet) skal forenes. Planlagte synergier er at fag- og 
læringsmiljø på tvers av studiestedene integreres og styrkes og at kompetanse kan brukes på tvers av 
studiestedene.  
 
I fagplanarbeidet er det samarbeidet med praksisfeltet som omfatter to helseregioner (Helse Vest og Helse Sør 
Øst), en rekke kommuner og flere ideelle virksomheter, deriblant høgskolens eiere.  
 
For å utvikle ny fagplan er det nedsatt en 11 emnegrupper, hvor studenter og praksisfelt er representert i hver 
gruppe.     
 
1.3 Videreutdanning i Mindfulness eller livsstyrketrening ved Fakultet for helsefag Bergen 
 
Videreutdanningen i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær (30 studiepoeng) skal årlig ta opp 27 
studenter i Oslo. Søkertallene er svært gode. 
 
Fra høsten 2019 tilbys utdanningen for første gang i Sandnes fordi den har vært etterspurt i regionen. Også i 
Sandnes er det tatt opp et kull på 27 og søkertallene var gode. Høgskolen vil vurdere om det er marked for et 
årlig opptak til studiet også i Sandnes, alternativt hvert annet år. 
 
Begrunnet i de gode søkertallene da studiet ble utlyst i Sandnes, vurderer høgskolen å tilby utdanningen i 
Bergen fra høsten 2020. I så fall vil det i 2020 ikke bli opptak til videreutdanningen i Mindfulness, som de siste 
årene har hatt lave søker- og opptakstall.  
 
1.4 Deltids- og desentraliserte utdanninger i samarbeid med kommuner 
 
Å tilby fleksible, desentraliserte deltidsutdanninger er i tråd med Kunnskapsdepartmentets sektormål 3 om 
tilgang på utdanning og kompetanse i hele landet. Det er også i tråd med høgskolens strategi- og 
virksomhetsplan som svarer på dette samfunnsoppdraget. 
 
Høgskolen har tradisjon for, erfaring med og kompetanse i å tilby desentraliserte deltidstilbud i 
profesjonsutdanninger og videre- og masterutdanninger. De siste årene har det vært en økning i antall 
henvendelser fra kommuner i ulike deler av landet om å opprette denne type tilbud i sykepleie og vernepleie. 
Høgskolen har derfor arbeidet systematisk med å utvikle en modell for framtidige, desentraliserte 
deltidsutdanninger som høgskolen skal tilby.  
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I 2016 og 2019 ble det tatt opp 35 studenter til deltidsutdanning i vernepleie i Bergen. Tilbudet er utviklet i 
samarbeid med Bergen kommune og nærliggende kommuner som inngår i samarbeidet om 
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. I samarbeid med kommunene, planlegges det nytt opptak til dette 
studiet i Bergen høsten 2020. 
 
Etter invitasjon fra 18 kommuner i Helgelandsregionen, Helgelandssykehuset, regionale kompetanseråd og 
andre aktører, planlegger VID å etablere en deltids bachelorutdanning i sykepleie i Sandnessjøen. Dette skal 
være et pilotprosjekt hvor modellen for desentraliserte, deltidsutdanninger i VID prøves ut.  
 
I søknad om statstilskudd for 2020 er det søkt om tilskudd til 15 nye heltids studieplasser i sykepleie (tilsvarende 
20 deltidsplasser). Tildeles nye studieplasser i sykepleie, skal disse øremerkes desentraliserte 
deltidsutdanninger som utvikles i samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste. 
 
1.5  Omlegging av utdanningstilbudene ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) 
 
I forbindelse med revisjonen av studieplanene ved KUN, ble det bestemt å rendyrke utdanningstilbudene under 
samlebetegnelsen praktisk-kirkelig utdanning i nord. Alle planene er godkjent av Utdanningsutvalget. Fra og 
med inneværende og kommende studieår tilbys: 

• Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning, 60 studiepoeng høyere grad 
• Praktisk-teologisk utdanning 1 og 2 (30 studiepoeng lavere grad og 30 studiepoeng høyere grad) 
• Praktisk-kirkelig diakoniutdanning, to emner a 15 poeng som inngår i masterutdanningen i diakoni 
• Videreutdanning i kirkemusikk, 45 studiepoeng 

 
1.6 Ny videreutdanning - bolig for velferd 
 
Høgskolen har mottatt tilskudd fra Husbanken til utvikling av flere 10 studiepoengs emner på masternivå i 
boligsosialt arbeid. Fra våren 2021 planlegges disse emnene tilbudt som en videreutdanning på 30 studiepoeng 
i bolig for velferd. Videreutdanningen kan inngå i masterutdanning i sosialt arbeid i partnerskap og 
masterutdanning i medborgerskap. Planlagt opptakstall er 20. 
 
1.7 Justering av planlagte opptakstall studieåret 2020-2021 

 
På grunn av god studentrekruttering og gode opptakstall i 2019, oppjusteres planlagte opptakstall for studieåret 
2020-2021 sammenlignet med tallet som tidligere er fastsatt for en del utdanninger. De planlagte opptakstallene 
oppjusteres for tre av masterutdanningene i diakoni, interkulturelt arbeid og Community Development and 
Social Innovation.  
 
Når det gjelder årsstudiene, økes opptakstallene både for trosopplæring, kristen sjelesorg og interkulturell 
kommunikasjon og globalt samarbeid. Opptakstallet for videreutdanningen i forebygging og håndtering av 
utfordringer med atferd hos personer med utviklingshemming oppjusteres også i 2020. 
 
På grunn av en krevende rekrutteringssituasjon, og muligens for optimistisk anslag av opptakstall, nedjusteres 
tallene for noen utdanninger. Dette gjelder bachelorutdanning i samfunnsfag, bachelorutdanning i teologi, 
profesjonsutdanning i teologi og masterutdanning i praktisk teologi. Dette følger nasjonale trender, men er like 
fullt noe VID må arbeide offensivt med. Det er blant annet nedsatt en felles arbeidsgruppe mellom VID og NLA 
Høgskolen for å utrede ytterligere faglig samarbeid, bedre ressursutnyttelse/ansvarsfordeling og en styrket 
rekruttering til teologistudier. 
 
Se vedlagt tabellarisk oversikt over høgskolens studieportefølje med planlagte og justerte opptakstall. 
 
 
2 Utvikling, vekst og prioriteringer framover 
 
2.1 Deltids- og desentraliserte utdanninger i samarbeid med Bærum kommune 
 
Det er inngått intensjonsavtale med Bærum kommune/Viken-regionen om opptak av ett kull studenter til 
bachelorutdanning i sykepleie fra 2021. Det skal vurderes hvorvidt dette skal være heltids- eller 
deltidsutdanning. Det søkes om 25 nye studieplasser i søknad om statstilskudd for 2021. 

 
Avtalen med Bærum kommune/Viken-regionen har videre som intensjon opptak av et kull studenter til deltids 
bachelorutdanning i vernepleie fra 2022. Det søkes om 25 nye studieplasser i søknad om statstilskudd for 2022. 
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2.2 Vurdering av masterutdanning i tjenesteutvikling til eldre 
 
Høsten 2019 settes det i gang et utrednings- og revisjonsarbeid knyttet til masterutdanningen i tjenesteutvikling 
til eldre. Utdanningen har i flere år rekruttert dårligere enn ønsket. En hovedårsak er at utdanningen i for liten 
grad svarer på arbeidslivets kunnskapsbehov. Mens utdanningen i dag retter seg mot prosjekt- og 
fagutviklingskompetanse, etterspør arbeidslivet økt klinisk kompetanse innenfor demens og velferdsteknologi. 
Masterutdanningen skal fremdeles være tverrfaglig. 1+1 modellen skal vurderes, og første året kan for 
eksempel være en videreutdanning i demens. Masterutdanningen har også et potensiale når det gjelder 
internasjonalt samarbeid, særlig innenfor det europeiske universitetssamarbeidet (3IN) 
 
I utrednings- og revisjonsarbeidet må markedssituasjonen vurderes. Masterutdanningen i tjenesteutvikling til 
eldre må vurderes i forhold til VIDs masterutdanning i klinisk sykepleie fra 2020 og ny nasjonal rammeplan for 
master i avansert klinisk allmennsykepleie. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å innføre 
spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie, og forslaget er for 
tiden på høring. Innføres en slik spesialisering i kommunehelsetjenesten, vil trolig arbeidsgivere de neste årene 
investere i kvalifisering til spesialiststillingene.   
 
Høgskolen må overvåke hva som skjer på nasjonalt plan med saken om spesialistgodkjenning for sykepleiere 
med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie, og ha en beredskap for å kunne tilby denne 
masterutdanningen.  
 
2.3 Utvidelse av tilbudet om kompletterende sykepleierutdanning 
 
VID Oslo har siden 2018 tilbudt kompletterende sykepleierutdanning i samarbeid med Diakonhjemmet, 
Norlandia Care og Sykehjemsetaten i Oslo. Dette er et tilpasset utdanningstilbud for sykepleiere med utdanning 
fra land utenfor EØS-området slik at disse kan få norsk autorisasjon. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bevilget midler til prosjektet i en pilotfase, men har nå avsluttet 
finansieringen. Det søkes derfor om fullfinansiering av 15 nye studieplasser i søknad om statstilskudd for 2021. 
Det bør vurderes å tilby utdanningen også i Bergen.  
  
2.4 Samarbeid med NLA Høgskolen om ph.d.-utdanning i pedagogikk 
 
Høgskolestyret ble våren 2019 orientert om en mulighetsstudie for en felles ph.d.-grad i pedagogikk (Education, 
Existence and Diversity) i samarbeid med NLA Høgskolen. Det vil derfor bli utviklet studieplan i inneværende 
studieår parallelt med at det arbeides politisk med tilførsel av stipendiatstillinger over statsbudsjettet. Søknad 
om akkreditering vil bli sendt NOKUT i november 2020 med tanke på oppstart høsten 2021. 
 
2.5 Utdanning i barnevern 

 
Høgskolen er i samtaler med Bergen kommune og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest om utvikling av 
deltidsutdanning for arbeid i barnevernet. Det kan være aktuelt med enten bachelorutdanning i barnevern eller 
bachelorutdanning i sosialt arbeid med vekt på barnevern. Valget av utdanning avhenger av nasjonal beslutning 
om 3- eller 5-årig utdanning for barnevernet. Oppstart kan tidligst skje høsten 2021. 
 
2.6 Nytt bachelorstudium verdibasert ledelse? 

 
For tiden utredes muligheten for å utvide studieporteføljen ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. 
Alternativene som vurderes er en bachelorutdanning i verdibasert ledelse eller et årsstudium som kan inngå i 
bachelorutdanningen i samfunnsfag.  
 
Studiets profil, innretning og organisering skal utredes. Høgskolen må også gjennomføre en kartlegging av 
kompetansebehov og gå i dialog med potensielle arbeidsgivere om utdanningens innhold og relevans. Studiet 
vil kunne igangsettes høsten 2021. 
 

 
2.7 Mulighetsstudie om utvikling av paramedicutdanning i kombinasjon med 

sykepleierutdanning 
 
Bachelorutdanningene i paramedic er blant de utdanningene i landet som har flest søkere per 
studieplass. Hverken Helse- og omsorgsdepartementet eller Arbeidsgiverforeningen SPEKTER ønsker at 
paramedic etableres på høgskolenivå i Norge.  Dette blant annet fordi det er en profesjon med kort 
yrkeskarriere, og mange må omstilles til andre jobber som de ikke har utdanning for. Høgskolen bør, sammen 
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med SPEKTER og spesialisthelsetjenesten, utrede muligheten for å etablere en fireårig utdanning der 
kandidatene både får kompetanse som sykepleiere og paramedic, og dermed etablere Norges første 
dobbeltkompetanseløp. Andre modeller for å gi sykepleiere kompetanse i paramedic, kan også vurderes. Det er 
viktig å finne en modell som får positiv tilslutning både fra helsemyndighetene, arbeidsgiversiden og potensielle 
studenter.  

 

Vedlegg:  
1. Oversikt over studietilbud som utlyses ved VID vitenskapelige høgskole studieåret 2020-2021 
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Oversikt over studietilbud som skal utlyses ved VID vitenskapelige høgskole studieåret 2020-2021

Bachelorutdanninger

Studiumnavn Studiepoeng Organisering Fakultet og
studiested

Antall nye
studenter 20191

Planlagte
opptakstall 2020 -
rapportert 2

Planlagte
opptakstall
2020 - justert

Ergoterapi 180 Heltid FH Sandnes 55 55
Samfunnsfag 180 Heltid FTDL Stavanger 29 35 30
Sosialt arbeid 180 Heltid og deltid FS Oslo 89 + 52 85 + 50
Sykepleie 180 Heltid FH Bergen og

Oslo
197 + 334 195 + 3203

Teologi 180 Heltid FTDL Stavanger 7 25 15
Vernepleie 180 Heltid og deltid FTDL Sandnes

og Bergen4
96 + 77 90 +65 90 + 35 + 30

1 Endelige tall for høstsemesteret rapporteres 15. oktober 2019
2 Tall hentet fra høgskolens søknad om statstilskudd for studieåret 2020-2021
3 Det er søkt om 15 nye studieplasser til desentralisert deltidsutdanning fra og med høsten 2020, noe som kan øke opptakstallene ytterligere
4 Hvis det ikke bli opptak I Bergen, tas det opp 65 på deltid I Sandnes
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Masterutdanninger 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 2020 
– rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Community 
Development and Social 
Innovation5 

120 Heltid og 
deltid 

FTDL Oslo og 
Stavanger 

11+13+24 35 45 

Diakoni 120 Deltid FTDL Oslo 27 20 30 

Familieterapi og 
systemisk praksis 

120 Deltid FS Oslo 53 50  

Interkulturelt arbeid 90 Deltid FTDL Stavanger 26 25 30 

Klinisk sykepleie6 120 Heltid og 
deltid 

FH Bergen og 
Oslo 

-  20 + 15 

Medborgerskap og 
samhandling 

120 Heltid og 
deltid 

FH Sandnes  20 25  

Praktisk teologi 90 Deltid FTDL Stavanger - 10 5 

Psykososialt 
relasjonsarbeid 
(psykisk helsearbeid)7 

120 Deltid FH Oslo -  20 

Sosialt arbeid 120 Heltid og 
deltid 

FS Oslo 21 + 15 30  

Teologi og 
religionsstudier 

120 Heltid FTDL Stavanger 7 15  

Tjenesteutvikling til 
eldre 

120 Heltid og 
deltid 

FH Oslo 8 + 9 25  

                                                             
5 Tre studieretninger: Diakonia, Community Development, and Christian Social Practice,  Value-Based Leadership og Migration and Intercultural Relations 
6 Nytt studium høsten 2020. Innlemmer høgskolens kliniske videreutdanninger, og erstatter master i sykepleie med et kommunehelsetjeneste-perspektiv 
7 Nytt studium høsten 2020. Innlemmer videreutdanning i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, SEPREP tverrfaglig videreutdanning i behandling, 
rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser (og evt. rus- og avhengighetsproblematikk). Navnet er ikke endelig fastsatt. 
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Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 2020 
– rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Verdibasert ledelse 90/120 Heltid og 
deltid 

FTDL Oslo 4 + 40  558  

 

Lange profesjonsutdanninger 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 – 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 2020 - 
justert 

Teologi 360 Heltid FTDL Stavanger 4 15 10 

 

Videreutdanninger 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 – 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Akuttmedisinsk 
sykepleie 

60 Deltid FH Bergen 46 40  

Avansert gerontologi 60 Heltid og 
deltid 

FH Bergen 3 + 25 30  

Bolig for velferd9 30 Deltid FS Oslo   20 

                                                             
8 Det tas også opp studenter til andre året av masterutdanningen 
9 Nytt studium med planlagt oppstart våren 2021 
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Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 – 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Familieterapi og 
systemisk praksis 

60 Deltid FS Oslo  
og Sandnes10 

60 85   

Forebygging og 
håndtering av 
utfordringer med 
atferd hos personer 
med 
utviklingshemming 

30 Deltid FH Sandnes 30 20 25 

Kirkemusikk11 45 Deltid FTDL Tromsø - - 2 

Kreftsykepleie 60 Heltid og 
deltid 

FH Bergen og Oslo  22 +11+ 25  30 +25 +3012  

Konfliktarbeid og 
mekling 

30 Deltid FS Oslo 28 25  

Lederutdanning for 
kateketer og 
menighetspedagoger13 

30 Deltid FTDL Oslo  40  

Livsstyrketrening 
gjennom oppmerksomt 
nærvær og 

30 Deltid FH Oslo og 
Sandnes14 
 
Bergen15 

31 + 27 27 27+27 
 
 

27 

                                                             
10 Det tas bare opp studenter i Sandnes hvert annet år, ikke i 2019 
11 Nytt studium i 2020 
12 Økt opptak til deltidsstudiet i Oslo på grunn av nye studieplasser tildelt for opptrapping fra 2019 til 2023 
13 I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole, opptak hvert annet år ved VID (partallsår) 
14 Nytt i Sandnes i 2019 
15 Nytt tilbud i Bergen studieåret 2020-2021 
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Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 – 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

mestringsfremmende 
kommunikasjon 

Mindfulness 30 Deltid FH Bergen 10 25 0 

Minoritetskompetanse 
i barnevernet16 

30 Deltid FTDL Stavanger 

 
29 32  

Palliativ sykepleie 60 Deltid FH Bergen 20 25  

Praktisk-kirkelig 
kateketikkutdanning17 

60 Deltid FTDL Tromsø - - 3 

Psykisk helsearbeid 60 Deltid FH Oslo og 
Sandnes 

42 og 40 43 og 30  

Psykososialt arbeid 
med barn og unge 

60 Deltid FH Oslo 27 30  

Relasjonskompetanse i 
barnevernet 

30 32 FS Oslo 31 32  

Rus- og avhengighets-
problematikk 

60 Deltid FS Oslo 33 37  

Samfunnsplanlegging 
og borgerinvolvering18 

30 Deltid FH Sandnes  20  

Samspill og 
kommunikasjon med 
personer som har 

30 Deltid FH Sandnes 019 15  

                                                             
16 Nytt studium i 2019 
17 Nytt studium i 2020 
18 Nytt studium med oppstart våren 2020 
19 Ikke opptak i 2029 på grunn av svak studentrekruttering 

Field Code Changed
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Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 – 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

omfattende 
funksjonsnedsettelser 

SEPREP tverrfaglig 
videreutdanning i 
behandling, 
rehabilitering og 
oppfølging av 
mennesker med 
alvorlige psykiske 
lidelser og ruslidelser20 

60 Deltid FH Oslo 
 

110 35 + 35 + 35   

Sykepleie til pasienter 
med nyresykdom  

60 Deltid FH Oslo 021 20  

Veiledning 60 Deltid  FH Bergen 2822 25  

 

  

                                                             
20 Opptak to ganger i året med to eller tre kull. Desentralisert tilbud som tilbys ulike steder etter behov; Bergen (Bjørgvin DPS, Kristiansand og Skien i studieåret 2020-2021 
21 Bare opptak annethvert år 
22 Foreløpige ja-svar, studiestart er 23. september 
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Ph.d.-utdanninger 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Diakoni, verdier og 
profesjonell praksis 

180  Senter for diakoni 
og profesjonell 
praksis 

 10  

Teologi og religion 180  Senter for misjon og 
globale studier 

 5  

 

Årsstudier 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Interkulturell 
kommunikasjon og globalt 
samarbeid23 

60 Heltid FTDL Stavanger 22 20 30 

Kristendom, religion, 
livssyn og etikk24 

60 Heltid FTDL Stavanger 18 20  

Kristen sjelesorg 60 Deltid Oslo 30 25 30 

Samfunnsfag25 60 Heltid FTDL Stavanger 0 15 0 

Trosopplæring26 60 Deltid FTDL Stavanger 0 20 30 

                                                             
23 Består av emner fra første året av bachelorutdanningen i samfunnsfag 
24 Tilsvarer første året av bachelorutdanningen i teologi 
25 Tilsvarer første året av bachelorutdanningen i samfunnsfag, med har ikke hatt opptak i 2019 og planlegger heller ikke opptak i 2020 
26 Går ved MF vitenskapelige høyskole 

Field Code Changed

Field Code Changed
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Annet 

Studiumnavn 
 

Studiepoeng Organisering Fakultet og 
studiested 

Antall nye 
studenter 2019 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - 
rapportert 

Planlagte 
opptakstall 
2020 - justert 

Praktisk-kirkelig 
diakoniutdanning27 

15+15 Deltid FTDL Tromsø   3 

Praktisk-teologisk 
utdanning28 

30+30 Deltid  FTDL Tromsø  15+15  

Kompletterende 
sykepleierutdanning29 

60 Heltid/deltid FH Oslo 8 20  

 

Enkeltemner og oppdragsstudier 

Enkeltemner og oppdragsstudier kommer i tillegg. Disse varierer fra år til år, og kommer ofte i gang med kort planleggingshorisont, det vil si at 

de ofte ikke kan forutsies ett år på forhånd. 

                                                             
27 Inngår som emner i masterstudiet i diakoni. Nytt navn i 2019 
28 Består av praktisk-teologisk utdanning 1 og 2 (lavere og høyere grad) 
29 Forutsetter finansiering 
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Arkivsak-dok.: 17/01904-28 Arkivkode.: 030
Saksbehandler Ståle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 26.09.2019

Samlokalisering av VID Oslo fra høsten 2020 - sluttbehandling i
høgskolestyret

Forslag til vedtak:
Gitt forutsetningene for samlokalisering skissert i saksfremlegget, gir høgskolestyret rektor mandat til å
samlokalisere VID på Steinerud i Oslo fra høsten 2020. Høgskolestyret ber rektor om å avklare VID Holding AS
sine forpliktelser i henhold til avtale om aksjetegning og sammenslåing av høgskoler.

Saksframstilling

Vurderingen er at samlokalisering i Oslo vil ha positiv betydning for å realisere målene i campusstrategien og
særlig det som gjelder nye samarbeids-og læringsformer, samhandling med andre kunnskapsmiljø og
praksisfelt. Samlokalisering vil være bærekraftig i økologisk forstand ved at en får en høyere bruksgrad og mer
effektiv bruk av lokalene.

Samlokalisering for studentene vil gi et større og mer samlet studiemiljø, med muligheter for bedre
velferdstilbud og bedre organisering av studiesosiale aktiviteter på tvers av fakulteter og fagområder. En
samling av møterom og studentarbeidsplasser rundt atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at
studentene sitter i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for veiledning. Det er grunn
til å forvente at flere og bedre møterom, flere studentarbeidsplasser og et nyoppusset atrium og oppgraderte
undervisningsarealer vil medvirke til at studentene bruker mer tid på campus, noe som forskning har vist kan
gi en positiv effekt for læring. Samlokaliseringen vil kunne bety konsentrasjon innenfor fagmiljøene og
mulighet til en annen satsning på organisering og bruk av ferdighetssenteret.

Det er en forventning om at samlokaliseringen vil medføre økt kvalitet, fleksibilitet og tilgjengelighet på de
administrative tjenestene og fagstøtte ved å samle studieseksjonen, biblioteket og IT på ett sted - og en vil
kunne få bedre tilgang til og utnyttelse av de fysiske samlingene så vel som ansattes ekspertise i biblioteket.

De økonomiske konsekvensene ved samlokalisering er avhengig av:
• Kostnader knyttet til ombygging på Steinerud. Estimert til 5,6 –7,7 MNOK årlig
• Betingelser i fremleiekontrakten av Fredensborgveien 24Q, inkludert garantien fra VID Holding.

Estimert til 4,2-7,8 MNOK årlig.
• Synergier/kostnadsbesparelser ved samlokalisering. Estimert til 1,8-3,7 MNOK årlig

Fremleieinntektene i et mest sannsynlig utfall er estimert til 6,6 MNOK og kostnadene inkludert synergier
estimert til 3,5 MNOK. Det gir en positiv økonomisk effekt på ca. 3,1 MNOK årlig fra 2021. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til estimatene. Det er særlig knyttet usikkerhet til fremleieinntektene i Fredensborgveien,
men også knyttet usikkerhet til kostnadene for leie av et modulbygg, synergiene ved samlokalisering og
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ombyggingskostnadene. Et worst case scenario viser en negativ økonomisk effekt på 1,7 MNOK. Et best case 
scenario viser en positiv økonomisk effekt på 5,9 MNOK årlig.  
 
Anbefalingen er at høgskolen bør samlokalisere sin virksomhet i Oslo på Steinerud fra høsten 2020. 
Anbefalingen er basert på at den positive konsekvensen samlokalisering vil ha for å realisere strategien til 
høgskolen, de estimerte økonomiske konsekvensene og usikkerhetsvurderingene.   
 
 

Vedlegg:  
1: Notat vedrørende samlokalisering VID Oslo 
2: Tegninger av VID campus på Steinerud som - grunnlag for kalkyler i notat om samlokalisering per 12.9.19 
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D14-01
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

UND. A103, A111, A203,
A208

EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

60 personer (60)

Foldevegg beholdes

A103
UNDERVISNING
98,8 m2

60 personer (60)

Foldevegg beholdes

A111
UNDERVISNING
95,5 m2

60 personer (60)

evt. flytte dør
for større skjermflate

A208
UNDERVISNING
97,3 m2

60 personer (60)

evt. flytte dør
for større skjermflate

A203
UNDERVISNING
95,9 m2

KAPELL

KAPELL

ROM A111

ROM A103 plan 2 ROM A208

ROM A203

plan 1
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D14-02
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

UND. AU16 AU17  EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

85 personer (70-90)

63 personer (40-60)

AU17
UNDERVISNING
155,0 m2

AU16
UNDERVISNING
117,1 m2

60 personer (40-60)

AU16
UNDERVISNING
117,1 m2

plan sokkel

løsning som dagens,
men utvides med nye bord

ROM AU17

ROM AU16

ROM AU12

løsning som dagens
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 4-03
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

ATRIUM EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.201 9
MÅL 1 :1 00

0 0,5 1 2 3m

Kantineoppstilling:
260 personer + ca 30 i amfi (290)

A103
UNDERVISNING
98,8m 2

A101
FELLES
566,9m 2
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D14-03B
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

ATRIUM, ARRANGEMENT EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

224 personer

Arrangementsoppstilling: ca 380 plasser
Faste plasser: 125 + ca 30 i amfi. Stolrader: 224

A103
UNDERVISNING
98,8 m2

A101
FELLES
566,9 m2

A111
UNDERVISNING
95,5 m2
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 4-04
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

GRUPPEROM PLAN 1 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

C117
GRUPPE
14,0m 2

C116
GRUPPE
14,2m 2

C115
GRUPPE
13,7m 2

C114
GRUPPE
14,2m 2

C113
GRUPPE
14,2m 2

C112
GRUPPE
19,3m 2

C104
GRUPPE
38,7m 2

C106
GRUPPE
35,0m 2

C106
GRUPPE
15,2m 2

C105
GRUPPE
30,7m 2

TOALETTER

Grupperom i øy mot yttervegg:
Rommene er relativt små og det vil oppleves som en terskel å gå inn å sette seg på et rom når
rommet er tatt i bruk av en gruppe.

Forslag om at disse re rommene kan ha åpninger mellom seg og dermed oppleves som et rom med
forskjellige soner.

Grupperom i øy mot atrium har en bredde på ca 4500 og blir for smal for store grupperom.
Forslag er å beholde rominndeling og dører. Rommene har en n størrelse for plass til 5-8 personer.
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 4-05
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

FELLESAREALER EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

AU09
FELLES
73,1 m2

AU07
FELLES
50,4m 2

AU25
FELLES
28,7m 2

AU24
FELLES
29,0m 2
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 4-06
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

GRUPPEROM D1 24 /D1 25 /
1 26

EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.201 9
MÅL 1 :1 00

0 0,5 1 2 3m

54-63 personer (20)

30 personer (20)

42/49 personer (20)

foldevegg

foldevegg
erstattesavfast
vegg

glass?

42/49 personer (0)

20 personer (0)

D124/125/126
UNDERVISNING
116,1 m2

D127
GRUPPEROM
58,9m 2

D124
UNDERVISNING
66,1 m2

D125/126
UNDERVISNING
49,0m 2

D127/128
UNDERVSNING
58,9m 2

D126/127/128
UNDERVISNING
89,2m 2

D124/125
UNDERVISNING
85,9m 2

D101
FELLES
78,2m 2

D124
STUDENTAREAL
176,0m 2

D101
FELLES
62,5m 2

foldevegger rives -1 stor undervisningsrom ca 60 plasser
1 stort grupperom

Foldevegger rives, 1 beholdes
2 undervisningsrom 42/49 personer

foldevegger rives, 2 undervisningsrom 30 personer
Et stortgrupperom

D1 28

D1 27

D1 26

D1 25

D1 24

skillevegg mellom korridor og grupperom tas ned om mulig, foldevegger rives.
Detstore åpne rommetblir etuformeltareal for gruppearbeid og individuelt
arbeid, et sted som alltid er åpent/ledig for studentene nærthjerteti skolen
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D14-07
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

B201 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

B201
GRUPPE
27,6 m2

B202
GRUPPE
16,9 m2

C201
GRUPPE
17,0 m2

30 personer (40/60)

B201
UNDERVISNING
63,1 m2

30 personer (40/60)

B201
UNDERVISNING
63,1 m2

alternativ 1 vegg rives
2 store grupperom

alternativ 2 - 2 vegger rives
Et lite undervisningsrom for 30 personer

alternativ 3 - 2 vegger rives
Et lite undervisningsrom for 30 personer
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D14-08
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

STYREROMMET EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

C117
STYREROM
92,7 m2

ca 44 pers. (0)
C117
UNDERVISNINGS-/ MØTEROM
92,7 m2

TILSVARENDE EKSISTERENDE OPPSETT

TRADISJONELT OPPSETT

OPPSETT MED GRUPPEBORD

LAGRING AV BORD/SAMMENLEGGBARE BORD
KAPASITET VENTILASJON
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021Trondheim

1917

D14-09
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

GRUPPEROM PLAN 2 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VIDCAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

C
222

G
R
U
P
PE

15,8
m
2

B202

C
201

G
R
U
P
PE

17,0
m
2

C
203

G
R
U
PP
E

16,5
m
2

C
204

G
R
U
P
PE

17,2
m
2

C
205

G
R
U
P
PE

17,2
m
2

C
206

G
R
U
P
P
E

17,2
m
2

C
207

G
R
U
P
P
E

17,2
m
2

C
208

G
R
U
PP
E

17,2
m
2

C
209

G
R
U
P
PE

16,6
m
2

C
212

G
R
U
P
PE

19,1
m
2

C
217

G
R
U
P
PE

7,2
m
2

C
218

G
R
U
PP
E

14,8
m
2

C
219

G
R
U
PP
E

16,5
m
2

C
220

G
R
U
PP
E

15,8
m
2

C
221

G
R
U
P
PE

16,6
m
2

30
pers
oner

C
203/2
04/2
05

U
N
D
E
R
V
IS
N
IN
G

52,5
m
2

Alternativ møblering
som undervisningsrom
for 30 personer

For etablering av større rom for gruppearbeidsplasser
vurderes delevegger mellom kontor revet. Dersom mulig
lages det åpninger for bedre flyt mellom rommene.

Kontorer beholdes slik de er for bruk til mindre grupperom
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 4-1 0
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

DU02/03 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

DU02/03
UNDERVISNING
127,7m 2

DU02/03
UNDERVISNING
127,7m 2

UNDERVISNINGSROM I KJELLERAREAL DU02 OG DU03
Er i dag oppdelt som to rom. Vi foreslår å rive vegg mellom
disse to rommene slik at arealet føles luftigere.
Rommet har lite daglys og er ideelt for undervisning på skjem
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 6-01
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

UNDERVISNINGSROM ØVRE
NIVÅ

EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

Foldevegg

90 PLASSER

Fleksible bord/stoler

Stoler med
bordplate

35 PLASSER35 PLASSER

114/115
UNDERVISNING
152,6m 2

109
UNDERVISNING
75,8m 2

110
UNDERVISNING
75,3m 2

Rom 114/115 -ca 90 plasser
Undervisningsrom i gruppeoppsett uten skjermmulighet.
Strøm føres i halvvegg mellom bord for å komme til sonen midt i rommet.
Langt rom, kan løses med to lærret
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 6-02
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

UNDERVISNINGSAREALER N
EDRE NIVÅ

EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

HAGE

63 PLASSER (35)

60/70 PLASSER(70) 60/70 PLASSER(70)

Evt. lerret

Fast vegg

116
UNDERVISNING
153,0m 2

118
UNDERVISNING
111,6m 2

120/121
UNDERVISNING
111,2m 2

FELLES
72,3m 2

124
SKYPEROM
21,5m 2
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021 Trondheim

1917

D1 6-03
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

FELLESARELER EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

HAGE

Foldevegg
107
GRUPPE
28,1 m2

108
GRUPPE
24,9m 2

138
FELLES
72,3m 2

124
SKYPEROM
21,5m 2

U03
VESTIBYLE
47,7m 2

U02
GANG
20,8m 2

Fellesområder og grupperom
bygg D16

Vestibyle bygg D16
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D18-01
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

KAFFEBAR PLAN 1 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

kaffebar

ståbord

sofa/ sittegrupper
gjenbruk benker

gjenbruk ståbord

gruppebord

sofabenk/

romdeler
benk langs

rekkverk trapp

101

FOAJE

201,4 m
2
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D18-02
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

MØBLERINGSPLAN U1 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

Eksisterende

møblering

Overbygget

sitteplass

Gruppebord

Sofabenk

U01

VESTIBYLE/ UTSTILLING

142,8 m
2

FELLESAERAL I UNDERETASJE 1

Møblering for gruppearbeid og sosiale treff, samt kan benyttes til vrimleareal ved arrangementer.
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HavsteinVestreGård
StatsrådKrohgsveg15E
7021Trondheim

1917

D1 8-03
tlf.+4772567510
eggenarkitekter.no

rev. dato revisjonengjelder kontrolltegnet

MØBLERINGSPLAN 2 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VIDCAMPUSOSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

0 0,5 1 2 3m

gjenbrukmøtebord

Sittegruppe

Langbord, el måevt. tas
nedfrahimling.

Gruppebordmed
mulighetforskjerm
påvegg

213
MEDISINSK

BIBL./STUDENTPLASSER

148,7m

2

Roligsoneformer
individuell jobbing

Aktivsonefor
gruppearbeid

Høyryggede
sofaer

213
MEDISINSK

BIBL./STUDENTPLASSER

148,7m

2

ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1

ALT. 2
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D18 - 04
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

MØBLERINGSPLAN 3 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

Sofagruppe

Høyrygget sofa

Galleri innlemmes i
stille lesesal315/ 316

LUKKET LESESAL

72,2 m
2

317

GALLERI

105,8 m
2

302

GALLERI

31,6 m
2

313

LESESAL

62,7 m
2
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Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Trondheim

1917

D18-05
tlf. +47 72 56 75 10
eggenarkitekter.no

 

rev. dato revisjonen gjelder kontrolltegnet

MØBLERINGSPLAN 4 EGGEN
ARKITEKTER

VID

VID CAMPUS OSLO

MULIGHETSSTUDIE06.08.2019
MÅL 1:100

 0         0,5         1                       2                      3 m

30 - 35 personer

Fleksibel møblering;
stoler med skriveplate

418

Datalab

68,3 m
2

432

Undervisning/ datalab

35,9 m
2

Fleksibel møblering;
med bord som kan
legges sammen og
trilles bort

Fleksibel møblering;
med bord som kan
legges sammen og
trilles bort

432

Undervisning/ datalab

35,9 m
2

432

Undervisning/ datalab

35,9 m
2

Etablering av nytt, aktivt
læringsareal i tidligere datalab
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Samlokalisering av VID Oslo  
 

Oppsummering 

Vurderingen er at samlokalisering vil ha positiv betydning for å realisere målene i campusstrategien 

og særlig det som gjelder nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre kunnskapsmiljø 

og praksisfelt. Samlokalisering vil være bærekraftig i økologisk forstand ved at en får en høyere 

bruksgrad og mer effektiv bruk av lokalene.  

 

Samlokalisering for studentene vil gi et større og mer samlet studiemiljø, med muligheter for bedre 

velferdstilbud og bedre organisering av studiesosiale aktiviteter på tvers av fakulteter og fagområder. 

En samling av møterom og studentarbeidsplasser rundt atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk 

effekt ved at studentene sitter i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for 

veiledning. Det er grunn til å forvente at flere og bedre møterom, flere studentarbeidsplasser og et 

nyoppusset atrium og oppgraderte undervisningsarealer vil medvirke til at studentene bruker mer tid 

på campus, noe som forskning har vist kan gi en positiv effekt for læring. Samlokaliseringen vil kunne 

bety konsentrasjon og mulighet til en annen satsning på organisering og bruk av ferdighetssenteret.  

 

Det er en forventning om at samlokaliseringen vil medføre økt kvalitet, fleksibilitet og tilgjengelighet 

på de administrative tjenestene og fagstøtte ved å samle studieseksjonen, biblioteket og IT på ett 

sted - og en vil kunne få bedre tilgang til og utnyttelse av de fysiske samlingene så vel som ansattes 

ekspertise i biblioteket.  

 

De økonomiske konsekvensene ved samlokalisering er avhengig av: 

• Kostnader knyttet til ombygging på Steinerud. Estimert til 5,6 – 7,7 MNOK årlig 

• Betingelser i fremleiekontrakten av Fredensborgveien 24Q, inkludert garantien fra VID 

Holding. Estimert til 4,2-7,8 MNOK årlig.  

• Synergier/kostnadsbesparelser ved samlokalisering. Estimert til 1,8-3,7 MNOK årlig 

 

Fremleieinntektene i et mest sannsynlig utfall er estimert til 6,6 MNOK og kostnadene inkludert 

synergier estimert til 3,5 MNOK. Det gir en positiv økonomisk effekt på ca. 3,1 MNOK årlig fra 2021. 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til estimatene. Det er særlig knyttet usikkerhet til 

fremleieinntektene i Fredensborgveien, men også knyttet usikkerhet til kostnadene for leie av et 

modulbygg, synergiene ved samlokalisering og ombyggingskostnadene. Et worst case scenario viser 

en årlig negativ økonomisk effekt på 1,7 MNOK. Et best case scenario viser en positiv økonomisk 

effekt på 5,9 MNOK årlig.  

 

Anbefalingen er at høgskolen bør samlokalisere sin virksomhet i Oslo på Steinerud fra høsten 2020. 

Anbefalingen er basert på at den positive konsekvensen samlokalisering vil ha for å realisere 

strategien til høgskolen, de estimerte økonomiske konsekvensene og usikkerhetsvurderingene.   

 

Saken vedrørende samlokalisering i Oslo fra Høsten 2020 og er informert om og drøftet med 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Arbeidsutvalget for tillitsvalgte, Lærings og mestringsutvalget (LMU), 

studentrådet og studentparlamentet.  
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Saksframstilling 
Felles campus for VID i Oslo 
 

Innledning 
VIDs campusstrategi ligger til grunn for arbeidet med campusutvikling og samlokalisering. Strategien 
kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter: 

• 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. 

 
Dimensjonerende antall studenter og ansatte i Oslo er etter fusjonen ca 1.615 personer (dvs. 

personer på campus samtidig i peak perioder). På Steinerud er det per nå ca 1.070 dimensjonerende 

studenter. Dvs. at kapasitetsbehovet ved felles campus vil øke med ca. 50% og er utløsende for et 

behov for større kapasitet på campus ved samlokalisering.  

 
To viktige faktorer for samlokalisering er; (1) at lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering og 
(2) at en får fremleid, eller kjøpt seg ut av kontrakten i Fredensborgveien 24Q. Det er et premiss at 
lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering, hvis ikke vil en fortsatt være avhengig av å 
benytte lokalene i Fredensborgveien 24Q og fremleie vil dermed ikke være aktuelt.  
 
Dokumentet er delt i syv deler: 

1. Vurdering av om lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering 
2. Analyse av ulike scenarier for utleie av Fredensborgveien 24Q og eventuelle konsekvenser for 

samlokalisering. 
3. Avtale med VID holding 
4. Synergier ved samlokalisering 
5. Analyse av de økonomiske konsekvensene gitt ulike scenarier 
6. Anbefalinger 
7. Intern saksbehandling 
8. Risikoanalyse 

 
 

1. Vurdering av om lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering 

VID har i møter med Det norske Diakonhjem fått tilbakemelding på at det ikke er sannsynlig med et 
nytt høgskolebygg før tidligst i 2025, fordi nåværende reguleringsplan ikke åpner opp for en slik 
ombygging. En avventer Oslo Kommunes nye kommuneplan som skal regulere området og at det er 
forventet at en slik plan ligger noen år frem i tid. Avklaringene innebærer at felles campus på 
Steinerud avhenger av midlertidige løsninger frem til en kan bygge nytt.  
 
Basert på dette er konklusjonen at en ønsker samlokalisering på Steinerud fra høsten 2020, men at 
det må være basert på gode midlertidig løsninger og at en ønsker å fremleie lokalene i 
Fredensborgveien fra samme tidspunkt.    
 

Plan- og bygningsmyndighetene 
Plan- og bygningsmyndighetene har godkjent søknaden om rammetillatelse for modulbygg på 
Steinerud. Det må søkes om igangsettingstillatelse innen tre år fra tillatelsen er gitt, men det 
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vurderes til å være en formalitet.  Vurderingene er også at en vil få godkjennelse for de 
bygningsmessige endringene foreslått i høgskolebygningen på Steinerud, men det er ikke sikkert før 
endelig tillatelse er gitt.  
 
 
Mulighetsstudie  
Arkitektkontoret LPO har ledet arbeidet med mulighetsstudiet med tanke på om det er mulig med 
samlokalisering på Steinerud som ikke innebærer å bygge nytt. Oppgaven til LPO var:  

• Å registrere og analysere nåværende bygningsmasse med tilhørende arealbruk, kapasitet og 
utvidet behov samt potensial for endring og ny utvikling. 

• Å foreslå tiltak som på kort sikt kan skape en optimal studie- og arbeidssituasjon for 
studenter og ansatte samtidig som de peker videre mot en enda bedre hverdag etter 2025. 

I mulighetsstudien står det at «det er mulig å diskutere samlokalisering uten å utvide nåværende 
samlet areal på campus. Det vil medføre en spredt lokalisering uten å tilfredsstille ønsket 
samlokalisering innenfor samme fag, og ivaretar ikke behovet for utvidet undervisningsareal og er 
ikke en løsning som anbefales».  
 

Mulighetsstudien anbefaler følgende tiltak for å realisere felles campus:    

 

• Utvidet undervisningstid. Nødvendig for å ivareta økt kapasitet tilknyttet store 

undervisningsrom og ferdighetssenteret. 

• Etablere 80 arbeidsplasser med tilhørende møterom etc. for ansatte tilknyttet Fakultet for 

helse (FH) i en midlertidig modulbasert bygning («brakke»).  

• Tiltaket vil samtidig frigjøre areal i D14 fløy C til undervisningsformål (grupperom og 

studieplasser). Rommene ligger tett på atriet og beliggenheten vil være i tråd med VIDs 

intensjoner om samhandling og lokalisering rundt et såkalt «hjerte».  

 

Simuleringer på om en har tilstrekkelig kapasitet for undervisningsrom og fellesareal på Steinerud 

Det er gjennomført et eget prosjekt med formål om å utarbeide og levere alternative løsningsforslag 
og scenarier for ny oppdeling og organisering av undervisningstid som ivaretar behovene for økt 
bruksgrad og for rom til undervisning og læring på samlokaliserte campus i VID. En del av prosjektet 
har vært å simulere for campus Oslo, for å finne ut om det er nok kapasitet til undervisningsrom, 
grupperom og øvingsarealer i en sammenslått campus. Simuleringene viser at det skal være mulig å 
få plass til all undervisning på samlokalisert campus på Steinerud innenfor 08.15-16.45, med unntak 
av de aller første dagene hvert semester hvor det er mangel på store lokaler til oppstarts-samlinger 
og forelesninger til store samlede kull.  
 
Simuleringen er basert på følgende kriterier  
 

· Undervisningsdagen delt etter behov 08.15-16.45, uten daglige felles pauser for hele campus 

· Undervisningsfri «stolpetid» en eller to timer en dag i uka for fellesaktiviteter 

· Fakultetsvise bolker uten undervisning for fagmøter og fakultetsmøter 

· Avvikling av lunsj vil bli distribuert utover dagen, mellom 11 og 13, og for å spre belastningen 

på fellesarealene 

· Dagens oppdeling av kullene og nåværende fagplaner og pedagogiske opplegg.  

Nye fagplaner, endringer i pedagogiske opplegg og kullstørrelser vil kunne medføre en annen bruk av 
undervisningsrommene enn det som det er simulert for. Samtidig viser simuleringene at 
gjennomsnittlig rombelegning til undervisningsformål er på ca 24 prosent for høstsemesteret.  Tre av 
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de største undervisningsrommene vil ha belegningsgrad rett over 50 prosent etter samlokalisering. 
Disse simuleringene gir et bilde for et helt semester, men utfordringene er at enkelte rom har 
betydelig høyere belegg i enkelte perioder.     
 
Simuleringen viser at det fortsatt er mulig å håndtere noe vekst dersom undervisningen i de store 
rommene legges utenom de mest travle periodene, eller ved å bruke undervisningsrommene med 
mindre kapasitet. Med god planlegging bør det være mulig å ha en belegningsgrad på over 70 
prosent, men det fordrer mindre samtidig bruk enn i dag. En samlokalisering vil likevel kunne 
begrense handlingsrommet for videre vekst på Steinerud.  Denne begrensningen gjelder frem til 
høgskolen kan utvide og bygge nytt som sannsynligvis tidligst er 2025. Det er søkt om unntak fra 
områdereguleringsplanen i Diakonhjemmet Hage, hvor ca 30.000 m2 er regulert til 
undervisningsformål. Eiendomsavdelingens vurdering er at det er sannsynlig at deler av disse 
arealene vil være utbygd i 2024 og at VID vil kunne bruke noe av disse arealene ved behov.  
 
Vurderingen er at noe vekst muligens kan håndteres på campus på Steinerud med mer effektiv og 
planlagt bruk av arealene, men en betydelig vekst ikke vil kunne håndteres på Steinerud før tidligst 
2024. I perioden 2020 til 2024 vil kraftig vekst måtte håndteres utenfor campus på Steinerud.     
 
 

Løsninger og investeringer 

Det planlegges for en relativt omfattende ombygging i høgskolebygget på Steinerud. Det planlegges å 

bygge et nytt undervisningsrom til ca 60 personer, ombygging av 1 og 2 etasje i C-fløyen til små 

undervisningsrom og grupperom (ca 18 nye grupperom), et stort og åpent soneinndelt studentareal, 

omfattende endringer av atriet, og ombygging av diverse undervisningsrom. I campusstrategien er 

det beskrevet at høgskolen ønsker at studenter, høgskoleansatte og ansatte i andre 

kunnskapsmiljøer og nærliggende praksisfelt skal møtes i et sosialt og faglig felleskap på campus. En 

faktor for å skape et slikt fellesskap er å ha et tydelig «hjerte» i sentrum av campus, primært i 

tilknytning til hovedinngangen.  Ombyggingene som er planlagt vil være tett på «hjertet» og vil samle 

studenter, ansatte og andre aktører.  Ombyggingene vil etter all sannsynlighet være permanente, da 

en senere utvidelse/ombygging etter all sannsynlighet ikke vil innbefatte de arealene som er planlagt 

ombygd i denne fasen.     

 

Høgskolen samarbeider med Eggen arkitekter vedrørende løsninger på undervisnings- og 

fellesarealer på tvers av VID. Eggen arkitekter har samarbeidet tett med NTNU i pilotprosjekter 

vedrørende aktiv læring. Erfaringer høstet fra disse prosjektene og forskning på aktiv læring ligger til 

grunn for forslagene til utforming av undervisnings- og fellesarealene for felles campus i Oslo. 

Forslagene vil medføre en markant endring i oppsettet og utforming av mange av 

undervisningsrommene og fellesarealene på campus i Oslo og senere på de andre campusene. De 

foreslåtte løsningene er til behandling internt i høgskolen, slik at det vil komme endringer på 

løsningene/tegningene som ligger vedlagt. Undervisningsrommene der det ikke er planlagt endringer 

er det store og lille auditoriet, det store undervisningsrommet AU 14 i Diakonveien 14 og auditoriet i 

DBL-bygget.  

 

Investeringskostnadene er basert på tegningene vedlagt og eiendomsavdelingen på Diakonhjemmet 

har estimert investeringene til ca 10 MNOK. Husleien vil være en konsekvens av investeringen og 

avkastningskravet til Det norske Diakonhjem og er foreløpig ikke ferdigforhandlet, men vil 

sannsynligvis være et sted mellom 0,7-1,5 MNOK årlig. I og med at endelige løsninger ikke er 
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bestemt, vil det også kunne komme endringer i kalkylene. Vurderingen er likevel at videre arbeid 

sannsynligvis ikke vil avdekke et behov som medfører en betydelig økning i investeringene.   

 

Det er i tillegg planlagt betydelige investeringer i møbler og IT/AV utstyr hvor investeringskostnaden 

er estimert til ca 15 MNOK. Dette er investeringer som høgskolen står for og den årlige kostnaden 

(rentekost og avskrivninger) er beregnet til ca 2 MNOK. Det er lagt til grunn ca 40 prosent gjenbruk 

av møbler i modulbygget.  Det er lagt til grunn begrenset gjenbruk av møbler og IT/AV utstyr i 

undervisningsrommene og fellesarealene, fordi mye av møblene er slitt og er uhensiktsmessige gitt 

de endringene det planlegges for.  

 

Det er usikkerhet knyttet til investeringene i møbler og IT/AV-utsyr, men det er ikke veldig sannsynlig 

at kostandene blir vesentlig høyere da kalkylene er basert på lite gjenbruk. Det kan være at interne 

prosesser medfører at en ikke skal endre på undervisningsrommene og at høgskolen skal gjenbruke 

noe mer enn det som er lagt til grunn i kalkylene.  

 

Samlokalisering innebærer at ansatte i Fredensborgveien 24Q flytter til Steinerud og ansatte 

lokalisert i c-fløyen i høgskolebygget på Steinerud, må flytte ut for å gjøre plass til flere undervisnings 

og grupperom i c-fløyen som beskrevet ovenfor. For å få plass til samtlige ansatte er det planlagt 

modulbygg. Flere alternativer for lokalisering er vurdert og den mest hensiktsmessige plasseringen er 

i et område vest for høgskolen, mellom Hartvig Halvorsens vei og Theodor Dahls vei. Plasseringen er 

ca 100-200 meter fra hovedinngangen til høgskolen. Arbeidet med utforming av modulbyggene er i 

prosess. Mellomrom Arkitekturpsykologi er leid inn for utforming av arbeidsplasser for ansatte på 

tvers av VID. De jobber nå med å tegne ut løsningene for modulbygget.  

 

Leie av modulbygg er estimert til ca 3,5 MNOK årlig, men vil avhenge av løsningene som velges og 

tilgjengelighet for modulbygg i markedet. Det er knyttet usikkerhet til estimatene og intervallet for 

årlig leie er mellom 3-4 MNOK.    

 

Kostnadene ved samlokalisering er estimert til å være et sted mellom 4,5- 6,5 MNOK.  

 

2. Analyse av ulike scenarier for utleie av Fredensborgveien 24Q og 

eventuelle konsekvenser for samlokalisering. 
Lokalene i Fredensborgveien omfatter 4 274 m2 BTA undervisnings og kontorlokaler som leies av 

Fredensborg Norge AS (Utleier). Leieavtalen løper til 2032, med en årlig husleie på ca 9 MNOK og 

med en samlet gjenværende leieforpliktelse i størrelsesorden ca. MNOK 134,0 (beregnet fra 

1.9.2019). Fredensborgveien 24Q er et spesialbygg for høgskolevirksomhet som gjør at det er 

begrenset med aktuelle leietagere med mindre en gjør betydelige bygningsmessige endringer.  

 

Det er gjennomført samtaler med eier av bygget og de ønsker naturlig nok ikke å terminere 

gjeldende husleieavtale. Det vil være mulig å kjøpe seg ut av husleiekontrakten, men gitt 

forpliktelsen i gjenværende kontraktsperiode vil det dreie seg om betydelige beløp. 

 

Husleiekontrakten åpner opp for at en kan fremleie lokalene som nok er det mest realistiske 

alternativet for høgskolen. Akershus eiendom har oppdraget med å fremleie lokalene. 
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Utdanningsetaten har signalisert at de er interessert i å leie arealene fra sommeren 2020 frem til 

2032. Det vil være en god løsning for VID fordi det sikrer inntekter i nesten hele perioden frem til 

husleiekontrakten utløper. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om Utdanningsetaten vil leie 

lokalene, eventuelle betingelser i kontrakten og ombyggingskostnader for VID.  Det er forventet at 

administrasjonen i Utdanningsetaten vil kunne gi signaler på om de ønsker å leie arealene i løpt av 

september/oktober, men en endelig avklaring vil sannsynligvis ikke komme før politisk behandling i 

januar/februar 2020.  

 

En vil sannsynligvis ikke oppnå dagens husleie på ca 9 MNOK, med mindre betydelige ombygninger 

gjennomføres som igjen vil kreve store investeringer. Den foreløpige vurderingen er at justert for 

eventuelle ombyggingskostnader vil fremleien generere inntekter på mellom 3-8 MNOK. Dersom en 

ikke får leid ut lokalene til Utdanningsetaten, er vurderingen likevel at en vil få leid ut lokalene, men 

at inntektene sannsynligvis være i den lavere delen av intervallet og vil kunne variere fra år til år, og 

det er usikkert hvor mye bygningsmessige endringer som må gjøres, hvor lang fremleieikontrakten og 

oppsigelsestiden vil være.  

 

Vurderingen er at det er nokså sannsynlig at en vil få leid ut lokalene til Utdanningsetaten som vil 

medføre inntekter i den øvre delen av intervallet. Endelig avklaring vil sannsynligvis ikke foreligge før 

i januar/februar 2020. Dersom en ikke får leid ut til Utdanningsetaten er det mer sannsynlig at 

inntektene vil være i den lavere delen av intervallet.  

 

Oppsummert innebærer det at er risiko knyttet til inntektene ved fremleie av Fredensborgveien 24Q. 

Avhengig av om en får leid ut til Utdanningsetaten vil inntektene sannsynligvis enten vil være i den 

øvre delen av intervallet 6,5-7,5 MNOK eller i den andre delen av intervallet på 3-5 MNOK.  

 

3. Avtale med VID holding AS 
Avtale om aksjetegning og sammenslåing av høgskoler som ble signert i forbindelse med fusjonen 

mellom VID og Høyskolen Diakonova uttrykker en klar intensjon og ambisjon om å samlokalisere 

fagmiljøene og studiestedene så raskt som mulig og innen 2022.  

 

Følgende er hentet fra avtale om aksjetegning og sammenslåing av høgskoler 

Prinsippet om konsentrasjon i regionene og intensjonen om én campus i Oslo for 
VID legges til grunn. I den perioden VID har to campuser i Oslo vil styret for VID fordele 
aktivitet til de to studiestedene slik de finner hensiktsmessig. 
 
Intensjonen er at samlokalisering skal finne sted, og et nytt bygg skal kunne tas i bruk ved 
campus Diakonhjemmet innen 2022. VID, med bistand fra Holding og Diakonova Eiendom AS, 
starter et arbeid for å finne leietakere til Fredensborgveien 24Q med sikte på slik 
samlokalisering innen 2022. Dersom man lykkes i å finne leietakere som ønsker overtakelse 
av lokalene før nytt anlegg ved campus Diakonhjemmet er tilgjengelig, skal VID med bistand 
fra Diakonova Eiendom AS arbeide for å finne tilfredsstillende erstatningslokaler for VID sin 
høgskoledrift. 
 
Realiseringen av en en—campusløsning i Oslo, gjøres avhengig av at VID sin husleieavtale 
med Diakonova Eiendom AS for arealer i Fredensborgveien 24Q overtas av ny leietaker til 
økonomiske betingelser innenfor 80 % av husleieavtalen. Partene er enige om at VID ikke kan 
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påta seg det fulle ansvaret for å bære et eventuelt mellomlegg, og partene Holding 
(eksklusive Stiftelsen Diakonova) VID og Diakonova Eiendom AS forplikter seg til solidarisk å 
dekke 1/3 av denne kostnaden. Holding har en rett til å kreve at avtale med ny leietaker 
inngås også om en eventuell ny leieavtale ikke dekker 80 % av nåværende husleie. 

 

Avtale om aksjetegning innebærer at realiseringen av en en-campusløsning i Oslo gjøres avhengig av 

at ny leietager er innenfor 80 % av husleieavtalen. VID holding har rett til å kreve at avtale med ny 

leietaker inngås også om en eventuell ny leieavtale ikke dekker 80 % av nåværende husleie. 

Konsekvensen av dette er at en samlokalisering må behandlers av styret i VID holding. 

 

Avtalen innebærer at VID holding AS og Diakonova eiendom forplikter seg til å dekke 1/3 av 

kostnaden innenfor 80 % av husleieavtalen dvs. at den maksimale kostnaden VID Holding AS og 

Diakonova eiendom forplikter seg til er på ca 0,6 MNOK hver eller i sum ca 1,2 MNOK.  

 

Den økonomiske forpliktelsen innebærer at den nedre delen av intervallet for fremleieinntekter 

beskrevet ovenfor kan heves med 1,2 MNOK til 4,2-6,2 MNOK. 

 

 

4. Synergier ved samlokalisering 
Samlokalisering vil samle fagmiljøene og studentene på felles campus i Oslo. Vurderingen er at 

samlokalisering vil ha positiv betydning for å realisere målene i campusstrategien og særlig det som 

gjelder nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre kunnskapsmiljø og praksisfelt.  

 

Det er en forventning om at samlokaliseringen vil medføre økt kvalitet, fleksibilitet og tilgjengelighet 

på de administrative tjenestene og fagstøtte ved å samle studieseksjonen, biblioteket og IT på ett 

sted - og en vil kunne få bedre tilgang til og utnyttelse av de fysiske samlingene så vel som ansattes 

ekspertise i biblioteket. Samlokalisering for studentene vil gi et større og mer samlet studiemiljø, 

med muligheter for bedre velferdstilbud og bedre organisering av studiesosiale aktiviteter på tvers av 

fakulteter og fagområder. Samlokalisering vil kunne ha betydning for læringsmiljøet. En samling av 

møterom og studentarbeidsplasser rundt atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at 

studentene sitter i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for veiledning. Det 

er grunn til å forvente at flere og bedre møterom, flere studentarbeidsplasser og et nyoppusset 

atrium og oppgraderte undervisningsarealer vil medvirke til at studentene bruker mer tid på campus, 

noe som forskning har vist kan gi en positiv effekt for læring. Samlokaliseringen vil kunne bety 

konsentrasjon og mulighet til en annen satsning på organisering og bruk av ferdighetssenteret. Det 

åpner nye muligheter for utprøving av nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 

kunnskapsmiljø og praksisfelt. For at en slik forventing skal kunne nåes vil det kreve godt samarbeid 

på tvers og gode prosesser. Enkelte arbeidsplasser vil sannsynligvis være i aktivtetsbasert 

kontorfellskap som for enkelte vil være en ny måte å jobbe på. For å lykkes med dette vil det kreve at 

brukerne er involvert i utforming av arealene og arbeidsplassene. I og med at dette dreier seg om 

midlertidige arbeidsplasser i modulbygg, vil involveringen i utforming imidlertid kunne bli noe 

begrenset. Samlokalisering vil være bærekraftig i økologisk forstand ved at en får en høyere 

bruksgrad og mer effektiv bruk av lokalene.  
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Mye av campusstrategien realiseres selv i midlertidige løsninger på Steinerud som vil bli ytterligere 

styrket når reguleringsplan åpner opp for mer omfattende ombygginger.  

 

Felles campus i Oslo vil også medføre betydelige kostnadsreduksjoner knyttet til drift av 1. linje, 

vakthold, renhold, energi, drift av kantine og andre felleskostnader. Estimatene viser 

kostnadsreduksjoner på ca 2,5 MNOK ved sammenslåing av campus i Oslo.  

 

5. Analyse av de økonomiske konsekvensene gitt ulike scenarier 
De økonomiske konsekvensene er avhengig av: 

• Kostnader knyttet til ombygging på Steinerud. Estimert til 5,6 – 7.7 MNOK årlig 

• Betingelser i fremleiekontrakten av Fredensborgveien 24Q, inkludert garantien fra VID 

Holding. Estimert til 4,2-7,5 MNOK årlig.  

• Synergier/kostnadsbesparelser ved samlokalisering. Estimert til 2,5-3,5 MNOK årilg 

 

Tabell 1 oppsummering av økonomiske effekter ved samlokalisering i Oslo 

 
 

Tabell 1 viser at i et mest sannsynlig case er fremleieinntektene estimert til 6,6 MNOK fra 2021 og 

kostnadene inkludert synergier estimert til 3,5 MNOK. Det gir en positiv økonomisk effekt på ca. 3,1 

MNOK årlig fra 2021. Det er betydelig usikkerhet knyttet til estimatene. Et worst case scenario viser 

en negativ økonomisk effekt på 1,7 MNOK. Det er særlig knyttet usikkerhet til fremleieinntektene i 

Fredensborgveien, estimert til 4,2 MNOK i et worst case scenario. Det er også knyttet usikkerhet til 

kostnadene for leie av et modulbygg, synergiene ved samlokalisering og ombyggingskostnadene. Et 

best case scenario viser en positiv økonomisk effekt på 5,9 MNOK årlig. Da er fremleieinntektene 

estimert til 7,8 MNOK.  

 

Tabell 2 indikerer at de årlige fremleieinntektene og synergiene vil være høyere enn økningen av 

kostnadene. Dersom fremleieinntekten/synergiene er i den lavere delen av intervallet og kostnadene 

i det høyere delen av intervallet, vil en kunne havne i en situasjon hvor den årlige økonomiske 

effekten er minus 1,7 MNOK. Risikoen for at det skal skje er lav og må veies opp mot de kvalitative 

effektene ved sammenslåing av campus.  

 

Se egen risikoanalyse nedenfor for ytterligere risikovurderinger.  

 

6. Anbefalinger 

Sansynelig case 2020 2021 2022 2023

Fremleieinntekter Fredensborgveien 3 250 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 

Kostnader:

Leie knyttet til ombyggingskostnader 395 195-     790 389-     790 389-     790 389-     

Leie modulbygg 2 625 000- 3 500 000- 3 500 000- 3 500 000- 

Møbler, IT/AV utstyr 858 091-     1 716 181- 1 716 181- 1 716 181- 

Synergier (strøm, vakthold, IT, annet) 1 246 600 2 493 200 2 493 200 2 493 200 

Flyttekostnader 500 000-     

Sum kostnader/synergier 3 131 685- 3 513 371- 3 513 371- 3 513 371- 

Sum 118 315     3 086 629 3 086 629 3 086 629 
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Vurderingen er at samlokalisering vil ha positiv betydning særlig for realisering av campusstrategien 

som sier et 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.  

 

Samlokalisering vil samle fagmiljøene og studentene på felles campus i Oslo. Vurderingen er at 

samlokalisering vil ha positiv betydning for å realisere målene i campusstrategien og særlig det som 

gjelder nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre kunnskapsmiljø og praksisfelt.  

 

I og med at en ikke får en endelig avklaring fra Utdanningsetaten før tidlig i 2020 og fordi videre 

fremdrift krever en avklaring senest i oktober 2019, vil det være risiko knyttet til avgjørelsen om 

høgskolen skal samlokaliseres i Oslo fra 2019.  De økonomiske vurderingene viser at det er mer 

sannsynlig at fremleieinntektene og synergiene vil være høyere enn kostnadene. Scenariene viser at 

dersom kostnadene blir høyere og inntektene/synergien lavere enn estimert, vil det likevel være 

håndterbart økonomiske for høgskolen.   

 

Anbefalingen er at høgskolen bør samlokalisere sin virksomhet i Oslo på Steinerud fra høsten 2020. 

Anbefalingen er basert på at den positive konsekvensen samlokalisering vil ha for å realisere 

strategien til høgskolen, de estimerte økonomiske konsekvensene og risiko og sårbarhetsanalysene 

utarbeidet.   

 

Det er blitt vurdert og enkelte av tillitsvalgte har utfordret på om en skal fortsette å leie 

Fredensborgveien 24 Q, men ved en omrokkering ved at Fakultet for helsefag samlokaliseres på 

Steinerud og andre miljøer flytter til Fredensbrogveien 24Q. Dersom vurderingen var at en ikke 

kunne samlokalisere all virksomhet i Oslo på Steinerud, ville det vært naturlig at en utredet om det 

ville være hensiktsmessig med en omrokkering, men siden anbefalingen om samlokalisering er så 

tydelig, er dette ikke utredet nærmere.    

 

 
 
7. Intern saksbehandling 
Saken har vært tidligere vært informert og drøftet i AMU (sak 9/18, 29/18,26/18) og AU for 

tillitsvalgte (sak 13/18,15/18, 44/18) i forbindelse med at en vurderte samlokalisering av VID i Oslo 

fra høsten 2019.  Saken vedrørende samlokalisering i Oslo fra Høsten 2020 og er informert om i møte 

med AMU og AU henholdsvis den 3.9.19 og 4.9.19 og i LMU den 29.8 og med studentrådet og 

studentparlamentet 6.9.19 og 12.9.19. Saken er drøftes i LMU 16. september, og i AMU og AU den 

17.9.19.  

 

I saksbehandlingen med Studentparlamentet og Studentrådet og LMU var det et ønske om 

samlokalisering så raskt som mulig da de mener at det er positivt for studentmiljøet og 

læringsmiljøet.  
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Saken er drøftet i AMU med følgende vedtak Protokollen er foreløpig ikke godkjent, men 

vedtaksforslaget er følgende: AMU og tillitsvalgtsmøte AU har drøftet saken og anbefaler 

samlokalisering på Steinerud fra høsten 2020.  

I saksbehandlingen ble det påpekt at dette vil medføre omfattende endringer for ansatte som stiller 

krav til støttene ledelse, tydelig rollefordeling og god informasjon og involvering gjennom hele 

prosessen.   

 

Saken er drøftet i AU for tillitsvalgte. Protokollen er foreløpig ikke godkjent, men vedtaksforslaget er 

følgende: AU for tillitsvalgte anbefaler samlokalisering på Steinerud fra høsten 2020, under 

hensyntaken til innspillene som er gitt under drøftingen, særlig når det gjelder involvering av de 

berørte.      

 

I saksbehandlingen ble det påpekt at det er viktig at de berørte involveres i de videre prosessene når 

det gjelder utforming av arbeidsplasser og studentarealer. Det ble stilt spørsmål vedrørende hva den 

økonomiske risikoen er, særlig sett i sammenheng med risikoen for at en faktisk får leid ut lokalene i 

Fredensborgveien 24Q. Det kom innspill på om en i den sammenhengen bør vurdere å ikke leie ut 

Fredensborgveien, men heller vurdere å samle Fakultet for helsefag på Steinerud og heller flytte 

andre til Fredensborgveien 24Q. Det kom innspill fra AU for tillitsvalgte om at modulbyggene bør 

bygges som cellekontorer.  

 
 
8. Risikoanalyse 

 
RISiKO Sannsynlighet Konsekvens Risikohåndtering 

At samlokalisering medfører 

at det blir for få 
undervisningsrom    

Medium Høy 

Det er gjort beregninger som viser at det vil være nok antall 
undervisningsrom gitt at undervisningstiden utvides til 08.15 -16:45 
hver dag, og at en bygger et nytt undervisningsrom med kapasitet for 

30-50 studenter. Beregningene er basert på dagens aktivitet. Nye 
fagplaner, endringer i pedagogiske opplegg og kullstørrelser vil kunne 
medføre en annen bruk av undervisningsrommene enn det som det er 
simulert for. 

At samlokalisering medfører 
at det blir for få 

grupperom/møterom for 
studenter    

Lav Høy 

I dagens lokaler på Diakonhjemmet er det en underdekning for 
grupperom og individuelle studentarbeidsplasser. Gitt nåværende 
underdekning og økningen av studenter fra Diakonova er utvidet 

arealbehov i størrelsesorden 600 – 800m2 eller ca 375 – 500 
studentarbeidsplasser som det er planlagt for i den ombygde campusen 
på Steinerud 

At samlokaliseringen 

medfører at det blir for stort 
press på fellesarealene  

Medium Medium 

De planlagte ombyggingene vil ikke medføre større fellesarealer, 
samtidig med at antall studenter vil øke, noe som naturlig nok vil 
medføre et større press på fellesarealene.  

Det er planlagt betydelige endringer av atrium med små amfier og et 
oppsett som vil gjøre det mer attraktivt å bruke. Det er også planlagt 
flere lounch lignende arealer for studenter. Et vanlig oppsett i atrium vil 
gi plass 290 plasser, det er tatt høyde for at en kan endre oppsettet til ca 
530 plasser. Endringene vil gi bedre akustikk og bedre belysning.  

Det er ikke planlagt endringer i kantinen, men det er mulig å sette inn 
flerre kasser for betaling og å utvide salatbenken ved behov. En endring 
av timeplanen vil medføre at studentene vil ha spisepause til ulike 
tidspunkter, noe som vil gi en jevnere bruk av kantinen og som gjør at 
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RISiKO Sannsynlighet Konsekvens Risikohåndtering 

kantinen kan håndtere en økning i antall studenter. Det er planlagt flere 
toaletter og må sørges for nok kapasitet.  

 

At samlokaliseringen 
medfører at det blir knapphet 
i arbeidsplasser for ansatte 

Lav Medium 

Utforming av arbeidsplasser er i prosess, men det er foreløpig planlagt 
for ca 90 nye arbeidsplasser i modulbygg og noe økninger andre steder i 
bygget.  

At arbeidsplasser i 
modulbygg medfører ulemper 

for ansatte 

Medium Medium 

Modulbygg er en midlertidig løsning. Mellomrom Arkitekturpsykologi 
er leid inn for utforming av arbeidsplasser for ansatte på tvers av VID. 
Det er en prosess med å tegne ut løsningene for modulbygget som er 
tilfredsstillende for ansatte. Plasseringen er mellom Hartvig Halvorsens 
vei og Theodor Dahls vei ca 100-200 meter fra hovedinngangen til 
høgskolen.   

At ombygging og modulbygg 
blir dyrere enn lagt til grunn 

Medium Medium 

Det er innhentet tilbud fra leverandører av modulbygg, men tilbudene 

er ikke bindende. Det er ikke usannsynlig at kostnadene blir noe høyere 
enn lagt til grunn. Det er også usikkerhet knyttet til utformingen av 
modulbygget som dersom de andres betydelig, kan øke kostnadene.  

 

At ombygging og etablering 
av modulbygg får negative 
konsekvenser for universell 
utforming 

Lav Høy 

Etablering av modulbygg vil være i henhold til byggeforskriftene hvor 

kravene til universell utforming må følges. Ved ombygging av 
Diakonveien 14 vil en ha universell utforming med som et premiss.    

At en ikke får leid ut lokalene 
i Fredensborgveien 24 Q til 
de betingelsene lagt til grunn 

Lav Medium 

I kalkylene er det lagt til grunn en utleie på mellom 3-8 MNOK. 
Avhengig av om en får leid ut til Utdanningsetaten vil inntektene 
sannsynligvis enten vil være i den øvre delen av intervallet 6,5-7,5 
MNOK eller i den andre delen av intervallet på 3,2-5 MNOK. Inkludert 
garantien fra VID Holding er intervallet mellom 4,2 – 8 MNOK. Det er 
ikke veldig sannsynlig at husleien blir lavere enn 4 MNOK.  

At en ikke klarer å realisere 
de kvantitative synergiene 
lagt til grunn   

Medium Medium 

Økonomisk er det estimert at samlokalisering vil medføre en 
effektiviseringsgevinst beregnet til ca. 3 MNOK som er knyttet til 
reduserte årlige driftskostnader (strøm, renhold, vaktmester, 
vedlikehold, datalinjer, lisenser, kantine), en mer strømlinjeformet 1. 
linjetjeneste og samordning av undervisning. Det er risiko for at en ikke 
klarer å realisere hele den økonomiske effekten, men stor sannsynlighet 
at en klarer å realisere effektiviseringene knyttet til driften   

At en ikke klarer å realisere 
de kvalitative synergiene lagt 
til grunn   

Medium Medium 

Det er en forventning om at samlokaliseringen vil medføre økt kvalitet, 
fleksibilitet og tilgjengelighet på de administrative tjenestene og 
fagstøtte ved å samle studieseksjonen, biblioteket og IT på ett sted -- og 
en vil kunne få bedre tilgang til og utnyttelse av de fysiske samlingene 
så vel som ansattes ekspertise i biblioteket. Vurderingen er at det er 
sannsynlig at denne forventningen blir innfridd. 

Det er en forventning om at samlokalisering for studentene vil gi et 
større og mer samlet studiemiljø, med muligheter for bedre 
velferdstilbud og bedre organisering av studiesosiale aktiviteter på tvers 
av fakulteter og fagområder. Vurderingen er at det er sannsynlig at 
denne forventningen blir innfridd. 

Det er en forventning om at samlokalisering vil kunne ha betydning for 
læringsmiljøet. En samling av møterom og studentarbeidsplasser rundt 
atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at studentene sitter 
i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for 
veiledning. Det er grunn til å forvente at flere og bedre møterom, flere 
studentarbeidsplasser og et nyoppusset atrium og oppgraderte 

undervisningsarealer vil medvirke til at studentene bruker mer tid på 
campus, noe som forskning har vist kan gi en positiv effekt for læring.  
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RISiKO Sannsynlighet Konsekvens Risikohåndtering 

Vurderingen er at det er sannsynlig at denne forventningen blir 
innfridd. 

Det er en forventning om at samlokaliseringen vil kunne bety 
konsentrasjon og mulighet til en annen satsning på organisering og bruk 
av ferdighetssenteret. Det åpner nye muligheter for utprøving av nye 
samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre kunnskapsmiljø 
og praksisfelt. For at en slik forventing skal kunne nåes vil det kreve 
godt samarbeid på tvers og gode prosesser. Enkelte arbeidsplasser vil 
være i aktivtetsbasert kontorfellskap som for enkelte vil være en ny 

måte å jobbe på. For å lykkes med dette vil det kreve at brukerne er 
involvert i utforming av arealene og arbeidsplassene. I og med at dette 
dreier seg om midlertidige arbeidsplasser i modulbygg, vil 
involveringen i utforming imidlertid kunne bli noe begrenset.  

Det er en forventing om samlokalisering vil være bærekraftig i 

økologisk forstand ved at en får en høyere bruksgrad og mer effektiv 
bruk av lokalene. Vurderingen er at det er sannsynlig at denne 
forventningen blir innfridd. 

 

At de økonomiske 
konsekvensene blir 
annerledes enn lagt til grunn  

Medium Høy 

De økonomiske konsekvensene er avhengig av: Kostnader knyttet til 
ombygging på Steinerud, betingelser i fremleiekontrakten av 
Fredensborgveien 24Q, eventuelle synergier ved samlokalisering. 

I vurderingene ovenfor er vurderingen at det ikke er usannsynlig at 
kostnadene ved ombygging blir høyere enn lagt til grunn og at de 
kvantitative synergiene blir lavere enn lagt til grunn. Det er ikke veldig 

sannsynlig at husleien blir lavere enn lagt til grunn i kalkylene. Totalt 
sett er vurderingen at det ikke er usannsynlig at økonomien blir 
dårligere enn lagt til grunn, men at det ikke er veldig sannsynlig at det 
blir betydelig dårlige er enn lagt til grunn.  

At samlokalisering legger 

begrensninger for videre 
vekst.  

Medium Høy 

Frem til høgskolen eventuelt kan bygge ny campus på Steinerud i ca 
2025 vil samlokalisering av VIDs aktivitet i Oslo medføre utfordringer 
knyttet til videre vekst. Fra 2024 vil sannsynligvis deler av 

Diakonhjemmet Hage være ferdigstilt som vil kunne gi tilgang til 
kontorlokaler, møterom og undervisningsrom for VID. Det er risiko 
knyttet til om byggene faktisk vil være ferdige til 2024, men gitt at de 
er på plass, er det vekst i perioden 2020-2024 som vil være utfordrende 
for VID gitt samlokalisering.  

Det er ikke gitt at høgskolen får en langtidskontrakt på fremleie i 
Fredensborgveien 24Q. Fordelen med vil være at høgskolen kan ha en 
fleksibilitet vedrørende å benytte seg av arealene i Fredensborgveien 
dersom høgskolen opplever kraftig vekst.  

Arbeidsplasser for ansatte 

I bestillingen til arkitekt er lagt til grunn 90 arbeidsplasser, med 
tilhørende møtefasiliteter i modulbygget. Det er ti arbeidsplasser mer 
enn dagens behov. Videre vekst i antall ansatte/arbeidsplasser må løses 
ved fortetting av nåværende arealer, eller ved å sette opp flere 
modulbygg. Eiendomsavdelingen mener at det er gjennomførbart å 
sette opp flere modulbygg i nærheten av der hvor modulbyggene nå er 

planlagt. Det vil i så fall kunne løse behovet for flere arbeidsplasser.  

Studentarbeidsplasser 

I mulighetsstudien fra LPO er vurderingen at antall 

studentarbeidsplasser/grupperom er ivaretatt gitt de 
ombyggingene/endringene som er foreslått. Ved videre vekst er det 
begrensede muligheter for å etablere flere studentarbeidsplasser ut over 
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RISiKO Sannsynlighet Konsekvens Risikohåndtering 

det som er foreslått i mulighetsstudien. Videre vekst i studentmassen vil 
måtte håndteres med fortetting, og/eller utvidede åpningstider.  

Undervisningsareal    

Det er begrensede muligheter for å etablere flere undervisningsrom ut 
over det som er foreslått i mulighetsstudien. Det innebærer at videre 
vekst må håndteres med å utvide åpningstider, eller ved at undervisning 

flyttes fra Steinerud. 

 

 
 
 



 Vedtakssaker -  Kreering av Stian Sørlie Eriksen til philosophiae doctor :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



42/19 Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess - 19/01124-3 Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess : Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess

Arkivsak-dok.: 19/01124-3 Arkivkode.:
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 26.09.2019

Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret tar søkerliste og informasjon om videre prosess til orientering

Saksframstilling
Stillingen som ny rektor i VID er utlyst med søknadsfrist22.9.19.

Styreleder redegjør muntlig for saken og videre prosess i møtet.



43/19 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '43/19 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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PROTOKOLL Høgskolestyret VID

Dato: 18.06.2019 kl. 14:00
Sted: Diakonveien, Oslo
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Anne Sissel Faugstad, Karen Sikveland, Anders Persson,
Gunhild E Bang, Morten Lystrup, Torger Reve, Anne Christine
Johannessen, Anna-Sara Lind, Tone Grindland, Jan Otto
Myrseth

Møtende
varamedlemmer:

Jo Stuve for Hildur Valsdottir, Charlotte Staalesen for Johanne
S. Seeberg

Forfall: Hildur Valsdottir, Johanne Sverresdatter Seeberg, Ole Briseid

Andre: Ingunn Moser, rektor, Ståle Søbye, direktør administrativ
støtte, Bård Mæland, prorektor

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART Side

Vedtakssaker

22/19 19/00204-
15 Godkjenning av innkalling og saksliste 18.06.2019 2

23/19 Rektors orientering 2

24/19 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 3

25/19 15/01329-
40

Leie av lokaler til VIDs campus i Bergen -endelig
avtale -Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første
ledd

4

26/19 17/00482-
32

Lokalisering og leieavtale for VIDs campus i Rogaland
-endelig beslutning -Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 14 første ledd

4

27/19 19/00218-
23

Delstrategi for ekstern samhandling til behandling i
høgskolestyret 4
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28/19 
18/01797-
27 

Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 
2018 

5 

29/19 19/00933-2 
Strategiske føringer for arbeidet med virksomhetsplan 
2020 – 2021 og kommende 4 årsperiode 

6 

30/19 
16/00020-
13 

Presisering av ansvar og ytterligere delegering av 
myndighet fra høgskolens styre til Utdanningsutvalget 

6 

31/19 15/01061-2 Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID 6 

32/19 19/01118-1 
Konstituering i rektorstillingen i VID - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

7 

33/19 19/01124-1 Rekruttering av ny rektor i VID 7 

34/19  Eventuelt 8 

Orienteringssaker 

5/19 
19/00204-
13 

Protokoll Høgskolestyret VID 07.05.2019 8 

    

 
 
 
 
 
 
22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 18.06.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 22/19 

 
Møtebehandling 
Tilføyelse av 2 nye saker, utsendt fredag 14.06.19: 
Sak 33/19 Konstituering i rektorstillingen i VID og sak 34/19 Rekruttering av ny rektor 
i VID.  
Ny sak 34/19 Eventuelt: Endring av tidspunkt for høgskolestyrets møte i desember 
2019. Endring av desembermøtet flyttes til 2.12.  
Møtet lukkes under behandling av sakene sak 25/19 og 26/19.  
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 18. juni 2019 godkjennes med disse 
tilføyelser og presiseringer. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Rektor ga høgskolestyret en muntlig orientering om følgende saker:  

- Justering av organisasjonen etter første fase etter fusjonen, inkl. forenkling, 
tydeliggjøring og noe «slanking» av ledelses- og utvalgsfunksjoner  

- Fase 2 i campusutviklingsprosjektet, igangsatt 5 delprosjekter knyttet til 
innholdet i nye bygg/campus; organisering av undervisning/-tid, rom for 
studentaktiv læring, arbeidsplassutforming, arbeidstid og VID-signaturen. 

- Eksternt samarbeid – avtaler, planer, innhold og prosjekter, med et særlig 
fokus på utdanning til kommuner. 

- Forarbeid til arbeidet med virksomhetsplaner og budsjett – analyse av 
virksomheten, utgifter, inntekter, prioriteringer  

- Avventer svar på EUi-søknaden, trolig i løpet av juni/juli, startet «rigging» til 
deltakelse i universitetsalliansen 3IN 

- 9 ph.d.- innleveringer i juni, dette er godt over måltall for 2019 
- Rektor slutter 01.08.19 og går over i ny stilling i Diakonhjemmet 

 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 24/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet ledelsesrapport for 1. tertial 2019. 
 
Regnskapet per 1. tertial er ca. 2,4 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at 
høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer 
økonomigjennomgangen per 1. tertial at høgskolen styrer mot et resultat i henhold til 
budsjett.   
 
Sykefraværet for første tertial 2019 ligger på 5,9 prosent noe høyere enn måltallet på 
5 prosent, men samsvarer med nivået på tilsvarende tidspunkt i 2018.   
 
Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 57,4 prosent 
(måltall for 2019 er 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 14 prosent (måltall for 2019 er 18 prosent).  
 
I det nasjonale samordnede opptaket er det 2492 søkere som har valgt VID som 
førsteprioritet. Søkertallene er generelt høye, men viser en svak nedgang fra 2018. 
Det er store variasjoner mellom studieprogrammene. Det samlede søkertallet på 
landsbasis viser en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med 2018 for søkere 
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gjennom Samordna opptak. Søkertallene i høgskolens lokale opptak er som tidligere 
år stabile og mange av VIDs studier er svært etterspurte. 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene for publisering, men VID har pr 
13.mai registrert 85 publikasjoner, mot 88 i august 2018. Antall nivå-2 publikasjoner 
pr 13. mai er 7, mot 14 i august 2018. Det er utfordrende å gi en prognose, men 
tallene kan indikere en økning i antall publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018, 
samtidig som det er en reduksjon i andelen nivå 2-publikasjoner.  
 
Styret kommenterte at det må arbeides for å øke inntekter knyttet til eksterne 
oppdrag og for å redusere sykefraværet.  Et kontinuerlig fokus på å øke andelen 
professorkompetanse er viktig og det antas at denne vil øke etter hvert som 
høgskolens fagområder utvikles som akademiske disipliner. Styret framhevet at 
rapporten samlet sett synliggjør en positiv utvikling for VID.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret vedtar ledelsesrapport 1. tertial 2019. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
25/19 Leie av lokaler til VIDs campus i Bergen - endelig avtale 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 25/19 

 
Se egen B-protokoll. 
 
 
26/19 Lokalisering og leieavtale for VIDs campus i Rogaland - 
endelig beslutning 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 26/19 

 
Se egen B-protokoll. 
 
 
27/19 Delstrategi for ekstern samhandling til behandling i 
høgskolestyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 27/19 

 
Møtebehandling 
For å tydeliggjøre og konkretisere høgskolens vedtatte strategiplan på prioriterte 
områder, er det utarbeidet forslag til delstrategi for ekstern samhandling.  
Styret drøftet forslaget og mener at delstrategien er lite tydelig og bør konkretiseres 
ytterligere. Styret framhevet at delstrategien speiler hovedstrategien på en del 
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områder, men etterlyser strategier for samhandling med for eksempel helsesektor og 
næringsliv. Høgskolestyret støtter satsingen på professor II – stillinger som 
virkemiddel for samhandling med eksterne aktører. Samtidig etterlyses strategier for 
eksempelvis praksisplasser innenfor næringslivet og en konkretisering av 
samhandlingsformer med kommuner. Styret støtter forslaget til satsingsområder for 
eksternt samarbeid og samhandling, samtidig som en begrunnelse og hva VID 
oppnår med dette, ble etterlyst. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret ber om at delstrategien bearbeides ut fra de innspill som framkom i 
møtet og ber om å få delstrategien tilbake til endelig godkjenning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 28/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet årlig rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 
2018. Styret er svært tilfreds med at høgskolens kvalitetssystem ble godkjent av 
NOKUT uten anmerkninger.  Styret understreket at utdanningskvalitet er et område 
som krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats og at høgskolen samlet sett har 
god kontroll med kvalitetsarbeidet knyttet til utdanningskvaliteten.    
Samarbeidet med studentene og studentenes engasjement i studentdemokratiet er 
områder for forbedring i VID. Internasjonalisering og mobilitet er et område for videre 
utvikling. Studentvalgte styremedlemmer framhevet at informasjonen om 
utvekslingsmulighetene kan styrkes. Det ble videre påpekt at EUI -samarbeidet 
innebærer mulighet for å styrke internasjonalisering i utdanningene, forstått som å 
studere i et internasjonalt miljø digitalt og elæringsbasert. 
Tilbakemelding på arbeidskrav, oppgaver og innleveringer framheves også av 
studentene som et forbedringsområde og høgskolen har økt oppmerksomhet på 
hvordan dette kan møtes i det pedagogiske arbeidet.   
 
Styret uttrykte tilfredshet med høgskolens systematisk arbeid med utdanningskvalitet 
og understreket at dette er et kontinuerlig arbeid.   
 
Vedtak  
Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 
2018 og gitt føringer for systematisk arbeid med utdanningskvalitet i 2019. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Strategiske føringer for arbeidet med virksomhetsplan 2020 – 
2021 og kommende 4 årsperiode 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 29/19 

 
Møtebehandling 
Første 2 år av strategiplanperioden 2018-2028 går mot slutten og det skal utarbeides 
virksomhetsplan for kommende 2 årsperiode. Forut for dette arbeidet ønskes styrets 
føringer for hvilke strategiske fokus høgskolen bør/skal vektlegge i en neste fase av 
strategiplanperioden.   
 
Styret drøftet saken grundig og støtter at områdene internasjonalisering, bærekraft, 
ekstern samhandling og campusutvikling gis særlig oppmerksomhet i neste 4 
årsperiode. I tillegg ønsker styret at pedagogisk utvikling gis særlig oppmerksomhet i 
perioden.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret har drøftet strategiske fokusområder og vedtar at følgende områder 
gis særlig oppmerksomhet i høgskolens planer og virksomhet i neste 4 årsperiode: 

1. Pedagogisk utvikling 
2. Internasjonalisering 
3. Ekstern samhandling 
4. Campusutvikling 
5. Bærekraft  

 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre endelig vedtak]  
 
 
30/19 Presisering av ansvar og ytterligere delegering av myndighet 
fra høgskolens styre til Utdanningsutvalget 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 30/19 

 
Vedtak  
1. Utdanningsutvalget gis myndighet til å godkjenne fag- og studieplaner for 

utdanninger ved VID vitenskapelige høgskole. 
2. Utdanningsutvalget foretar en akkrediteringsprosess for nye studier ved å vurdere 

om vilkår i sentrale forskrifter om utdanningskvalitet er oppfylt. 
3. Utdanningsutvalget tilrår etablering av nye studier.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 31/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet gjeldende instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole og forslag til 
revisjon. Revisjonen er i hovedsak av språklig karakter og for å hjemle ny praksis 
knyttet til godkjenning av møteprotokollene. I tillegg ønsker styret tilgang til referater 
fra høgskolens utdanningsutvalg og forskningsutvalg gjennom styreportalen. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret har gjennomgått instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole og 
godkjenner forslaget til revidert instruks med de innspill som framkom i møtet. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
32/19 Konstituering i rektorstillingen i VID 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 32/19 

 
Rektor Ingunn Moser fratrer sin stilling som rektor ved VID for å gå inn i ny stilling 
som administrerende direktør/forstander ved Det norske Diakonhjem. Høgskolestyret 
har akseptert at hun fratrer fra 01.08.2019. Styret beklager at rektor sier opp sin 
stilling og vil samtidig uttrykke stor tilfredshet med det imponerende arbeidet hun har 
utført for VID. 
  
Vedtak  

1. Høgskolestyret konstituerer prorektor Bård Mæland i stillingen som rektor ved 
VID vitenskapelige høgskole fra og med 01.08.2019 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
33/19 Rekruttering av ny rektor i VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 18.06.2019 33/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet prosessen knyttet til rekruttering av ny rektor i VID. Det foreslås å 
opprette et ansettelsesutvalg, som utarbeider forslag til utlysningstekst og håndterer 
ansettelsesprosessen. Stillingen utlyses eksternt. Styret ønsker at det brukes et 
rekrutteringsselskap som bidrar og tilrettelegger deler av prosessen, særlig knyttet til 
forarbeidet og til utlysing av stillingen.   
 
Vedtak  
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1. Høgskolestyret oppnevner et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder og 
nestleder, ansattevalgt styremedlem Gunhild Bang og en student fra 
Studentparlamentets arbeidsutvalg. Direktør for administrativ støtte er 
utvalgets sekretær. 

2. Det tas sikte på å bruke et rekrutteringsbyrå, det innhentes tilbud og 
styreleder, i samarbeid med ansettelsesutvalget, tar endelig beslutning om 
dette. 

3. Høgskolestyret behandler forslag til utlysningstekst i styrets septembermøte. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
34/19 Eventuelt: Endring av tidspunkt for høgskolestyrets møte i 
desember 2019:   
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Vedtak  
Høgskolestyrets møte i desember 2019 flyttes fra 17.12. til 02.12. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
ORIENTERINGSSAK: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/19 19/00204-13 Protokoll Høgskolestyret VID 07.05.2019 
 
Høgskolestyret tar orienteringssak 5/19 til orientering. 



 Orienteringssaker -  B- Protokoll sak 25/19 og sak 26/19 Høgskolestyret VID 18.06.2019 :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



8/19 Innspill til stortingsmelding  om arbeidsrelevans i Høyere utdanning -   :

Denne behandlingen '8/19 Innspill til stortingsmelding  om arbeidsrelevans i Høyere utdanning' har ingen
saksframlegg.
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From: Postmottak KD <postmottak@kd.dep.no> 

Sent: Wednesday, April 10, 2019 3:50 PM 

To: Post VID Vitenskapelige Høgskole 

Subject: 18/6637 Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om 

arbeidsrelevans i høyere utdanning 

Attachments: Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om 

arbeidsrelevans.docx.pdf 

 

Follow Up Flag: Følg opp 

Flag Status: Completed 

 

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.  

 

Svar på denne forsendelsen eller nye henvendelser, sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no / 

Any answer to this e-mail, or new enquiries, should be sent to the following e-mail address: 

postmottak@kd.dep.no.  

 

 

Med hilsen/Yours sincerely 

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research 

Postboks 8119 Dep 

N 0032 OSLO 

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  

E-post/E-mail: postmottak@kd.dep.no 

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd 

___________________________________________________ 

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være underlagt 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt 

Kunnskapsdepartementet. 

 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please 

delete this e-mail and notify the Ministry of Education and Research, Norway, immediately. 
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Forsknings- og høyere utdanningsministeren 

 
 

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 872 417 842 

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om 
arbeidsrelevans i høyere utdanning 

 
Høyere utdanning skal bidra til at samfunnet videreutvikles, til å håndtere store 
samfunnsutfordringer og til å gi arbeidslivet tilgang til kvalifisert arbeidskraft, slik at vi kan 
sikre økonomien og velferden. Studentene som uteksamineres, har en viktig rolle for at ny 
kunnskap skal komme virksomheter og samfunnet til nytte og for å omstille norsk arbeidsliv. 
De er morgendagens gründere, medarbeidere og ledere.  
 
Ett av regjeringens viktigste prosjekter er å øke kvaliteten i høyere utdanning. Grunnlaget for 
vår politikk ligger i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet (Kvalitetsmeldingen) og Meld. 
St. 4 (2018–2019) Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.   
 
Norsk høyere utdanning holder jevnt over god kvalitet, og i dagens arbeidsmarked med lav 
arbeidsledighet får så å si alle med høyere utdanning jobb. Undersøkelser viser også at 
arbeidsgiverne stort sett er tilfredse med kandidatenes kompetanse. Like fullt må kvaliteten 
og relevansen i høyere utdanning heves, gitt utviklings- og omstillingsbehovene fremover og 
de høye ambisjonene vi har på samfunnets og studentenes vegne.  
 
Jeg vil derfor legge frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og 
arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om 
samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. Meldingen skal etter planen legges 
frem våren 2021. I tillegg til denne meldingen, foreløpig kalt arbeidsrelevansmeldingen, skal 
regjeringen legge frem kompetansereformen Lære hele livet, som omhandler etter- og 
videreutdanning, samt en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet som også vil 

Ifølge liste  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/6637-1  

Dato 

10. april 2019 
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Side 2 
 

berøre samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Arbeidsrelevansmeldingen vil 
sees i sammenheng med begge disse.  
 
I arbeidet med denne stortingsmeldingen ønsker jeg god dialog med studenter, universiteter 
og høyskoler, arbeidslivet og øvrige aktører. Denne innspillsinvitasjonen er et ledd i dialogen.  
 
Jeg har identifisert noen utfordringer arbeidsrelevansmeldingen må belyse:  

- Arbeidsmarkedet er i omstilling, og kompetansebehovene endrer seg. Gapet mellom 
hva studentene lærer og hvordan de lærer og behovene i fremtidens arbeidsliv må 
ikke bli for stort.  

- Overgangen fra høyere utdanning til arbeid er vanskelig for noen grupper. For 
kandidater fra noen av de disiplinbaserte utdanningene vedvarer den vanskelige 
arbeidsmarkedssituasjonen.   

- Tilgangen til praksisplasser er for lav i mange studier, og kvaliteten på praksisen 
varierer.  

- Det benyttes i for liten grad studentaktive lærings- og vurderingsformer som gir 
kandidatene ferdigheter som er viktige i arbeidslivet. 

- Innovasjon og entreprenørskap vektlegges for lite i høyere utdanning. 
- Det er et vedvarende problem at mange studenter ikke fullfører studiene. 
- Mange studenter synes de ikke får god nok informasjon om hvordan de kan bruke 

kompetansen sin i arbeidslivet. Karriereveiledningen og informasjonen til studentene 
bør styrkes.  

- Universitetenes og høyskolenes Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) fungerer i 
varierende grad. RSA har hatt beskjeden effekt i utviklingen av studietilbudene.  

 

Ambisjoner for arbeidsrelevansmeldingen   

Ambisjonen for stortingsmeldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i høyere 
utdanning. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang 
på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling.  
 
Ambisjonene skal nås gjennom:  

- bedre og mer gjensidig samarbeid mellom universiteter og høyskoler og 
arbeidslivet om samfunnets kunnskapsbehov, utviklingen av høyere utdanning og 
studentenes læring  

- å styrke kvaliteten på praksis i utdanninger med mye obligatorisk praksis 
- å styrke arbeidstilknytningen i utdanninger som har svak arbeidstilknytning i dag, 

inkludert gjennom økt bruk av praksis 
- å styrke innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning  
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Side 3 
 

Spørsmål  

Spørsmålene under skal være åpne nok til at dere kan gi oss de innspillene og refleksjonene 
som dere mener viktige. Jeg ønsker kortfattede svar og ber om at innspillet ikke overskrider 
20 sider.  
 
Fra universitetene og høyskolene ber jeg om styreforankrede svar. Jeg ber også om at dere 
legger til grunn at eventuelle endringer skal kunne gjennomføres innenfor dagens 
økonomiske rammer. Jeg ser gjerne at innspill fra studentinnovasjons- og 
entreprenørskapsmiljøene også reflekteres i innspillet fra institusjonene. 
 
 

1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen 
I teksten over har jeg trukket opp utfordringer knyttet til arbeidsrelevans i høyere utdanning. 
Er dere enige i at dette er sentrale utfordringer? Hva vil dere eventuelt fremheve for å 
supplere eller korrigere utfordringsbildet?  
 
Hvordan mener dere de store omstillingene vi står overfor (digitalisering, grønt skifte, 
migrasjon, etc.) påvirker samfunnets kompetansebehov, og hvordan bør arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene samarbeide for å møte disse? 
 
 

2. Samarbeid om høyere utdanning  
Hvordan samarbeider institusjonen strategisk med arbeidslivet om utvikling av 
studieporteføljen? 
 
Hvilke former for utdanningssamarbeid mellom institusjonen og arbeidslivet fungerer godt, og 
hvilke fungerer mindre godt?  
 
Kvalitetsmeldingen har forventninger om at studieprogrammer skal utvikles i samarbeid med 
arbeidslivet. Hvordan arbeider institusjonen for å realisere disse forventningene? 
  
Hvordan arbeider institusjonen med å få arbeidslivet til å tilby muligheter for praksis? Hva 
trengs for å få flere studenter ut i praksis?  
 
Hvilke erfaringer har institusjonen med å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og 
arbeidsliv gjennom internasjonale programmer og samarbeidsarenaer (f.eks. EU-
programmer eller strategiske partnerskap med institusjoner i andre land)? 
 
Hvordan kan universitetene og høyskolene bidra til at arbeidslivet får bedre kunnskap om 
kandidatenes kompetanse, inkludert for ph.d.-kandidatene? Hvordan fungerer 
læringsutbyttebeskrivelsene i kommunikasjonen med arbeidslivet?  
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Side 4 
 

 
3. Samarbeid om studentenes læring  

Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet om studentenes læring på mange 
måter (for eksempel ved bruk av praksis, reelle oppgaver fra arbeidslivet, gjesteforelesere, 
delte stillinger, etc.). Hva er erfaringene med og omfanget av slikt samarbeid? Hvordan kan 
slikt samarbeid bygges ut?  
Hvordan arbeider institusjonen med å rekruttere undervisere med erfaring fra arbeidslivet?  
 
Hvordan kan universiteter og høyskoler og arbeidslivet samarbeide for å øke 
arbeidsmarkedstilknytningen i studieprogrammene i disiplinfag, som for eksempel i 
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap?  
 
Hva er de viktigste grepene for å sikre at studentene får god informasjon og veiledning om 
hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet? 
 
Innovasjons- og nyskapingskompetanse skal inngå i alle studieprogram, jf. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk. Mange institusjoner har også egne studietilbud og 
studentaktiviteter som bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Hvordan arbeider 
institusjonen for at studentene skal øke sin kompetanse på dette området?  
 
 

4. Myndighetsnivå 
Hva er barrierene for samarbeid i dagens system? Er det for eksempel forhold i lov og 
forskrifter som hemmer samarbeid om utdanning mellom universiteter og høyskoler og 
arbeidslivet? 
 
Hvilke tiltak kan tilrettelegge for bedre samarbeid om høyere utdanning? Hva kan 
myndighetene eventuelt bidra med? 
 
 

5. Eksempler 
Jeg ber om 1–3 eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere utdanning. Jeg vil 
at eksemplene også skal synliggjøre hvor omfattende samarbeidet er, for eksempel hvor 
mange fagmiljø og/eller studenter som er involvert. 
 
 

6. Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helse- 
og sosialfag- og lærerutdanning 

 
Helse- og sosialfagutdanninger 
Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis la grunnlaget for et 
tettere samarbeid mellom tjenestene og universitetene og høyskolene om helse- og 
sosialfagutdanningene for å møte tjenestenes kompetansebehov. Helse- og sosialfag-
utdanningene styres gjennom en felles rammeplan og nasjonale retningslinjer for den enkelte 
utdanning. Styringssystemet skal sikre kvalitet og relevans i utdanningene og har som mål at 
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utdanningene og tjenestene samarbeider mer om det faglige innholdet i utdanningene.  
Universitets- og høgskolerådet sluttførte i 2016 et prosjekt (Praksisprosjektet) som belyste 
flere utfordringer med praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene, og kom med forslag 
til løsninger. God kvalitet i praksisstudiene er viktig for den totale kvaliteten på utdanningene. 

 
Sett i lys av dette kunnskapsgrunnlaget, hva er de største utfordringene for et gjensidig 
samarbeid mellom institusjonene og tjenestene? Hvilke tiltak kan være egnet for å løse 
utfordringene?  
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og 
hvordan bidrar et slikt samarbeid til utvikling av utdanningene?  
 
Hvordan kan samarbeidsavtalene mellom institusjonene og tjenestene bidra til økt kvalitet og 
relevans i praksis i helse- og sosialfagutdanningene?  
 
Hvordan bidrar samarbeidsorganer til å skape gode rammer for blant annet praksisstudier, 
kombinerte stillinger, veilederkompetanse, FoU og tjenesteinnovasjon? 
 
De nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger åpner for nye måter å gjennomføre 
praksisstudier på. Hvordan ser institusjonen for seg at nye praksismodeller kan bidra til økt 
læring og samarbeid mellom tjenestene og UH-sektoren?  
 
 
Lærerutdanning:  
Kvaliteten i lærerutdanning avhenger av innsats både fra lærerutdanningsinstitusjonene og 
fra skolene og barnehagene der studentene har praksis. Et hovedgrep i strategien 
Lærerutdanning 2025 er derfor styrket samarbeid mellom aktørene i lærerutdanningsfeltet og 
partnerskap mellom skole- og barnehageeiere og lærerutdanningsinstitusjoner. For å følge 
opp strategien er det opprettet to nye fora, et partssammensatt forum (NFLP) og et 
ekspertråd (Faglig råd). 
 
Hva er de viktigste utfordringene for et gjensidig samarbeid mellom aktørene i 
lærerutdanningsfeltet og barnehageeierne, og hvordan kan de etablerte samarbeidsforaene 
bidra til å møte disse?  
 
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og 
hvordan bidrar samarbeidet til utvikling av utdanningene?  
 

 Avslutning 

En tilsvarende invitasjon til å gi skriftlige innspill er også sendt til aktørene i arbeidslivet (se 
nettsiden for meldingen: regjeringen.no/arbeidsrelevans). Jeg vil også legge opp til 
innspillsmøter i arbeidet med meldingen. De skriftlige innspillene og innspillsmøtene vil 
utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidsrelevansmeldingen.   
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Jeg ber om at innspillene sendes til Kunnskapsdepartementets postmottak: 
postmottak@kd.dep.no. Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på 
stortingsmeldingens nettside. Nettsiden inneholder informasjon om arbeidet med 
arbeidsrelevansmeldingen og vil bli oppdatert med relevante nyheter.  
Frist for å sende innspill er 15. september 2019. Jeg mottar gjerne innspillene tidligere om 
det er anledning til det. 
 
Med hilsen 
 
 
Iselin Nybø 
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Adresseliste 
 
Ansgar Teologiske 
Høgskole 

Fredrik Fransons vei 4 4635 KRISTIANSAND 
S 

Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

Association of Norwegian 
Students Abroad 

Storgt. 19 0184 OSLO 

Atlantis Medisinske 
Høgskole 

Postboks 4290 Nydalen 0402 OSLO 

Barrat Due musikkinstitutt Postboks 5344 
Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 
BioCEED    
Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 
CEMPE    
Center for Computing in 
Science Education 

Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO 

Centre for Engaged 
Education through 
Entrepreneurship 

Norges 
teknisknaturvitenskapelige 
universitet NTNU 

7491 TRONDHEIM 

Centre of Excellence in 
Film and Interactive Media 

Høgskolen i Lillehammer 2604 LILLEHAMMER 

Direktoratet for 
internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning 

Postboks 1093 5809 BERGEN 

Dronning Mauds Minne 
Høgskole for 
barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards veg 7 7044 TRONDHEIM 

Excellent Information 
Technology Education 

Norges 
teknisknaturvitenskapelige 
universitet NTNU 

7491 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Forsvarets høgskole Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER 
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 
Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 
Høgskolen i Molde 
vitenskapelig høgskole i 
logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 
Høgskulen for landbruk og 
bygdeutvikling 

Arne Garborgsveg 22 4340 BRYNE 
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Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 
Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 
Høyskolen for Ledelse og 
Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen Kristiania    
Komite for kjønnsbalanse 
og mangfold i forskningen 

   

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO 
Kriminalomsorgens 
utdanningssenter 

   

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 
Olavsplass 

0130 OSLO 

Lovisenberg diakonale 
høgskole 

Lovisenberggaten 15 B 0456 OSLO 

MaTRIC    
MF vitenskapelig høyskole 
for teologi religion og 
samfunn 

Postboks 5144 Majorstua 0302 OSLO 

Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 137 0570 OSLO 
Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 1327 LYSAKER 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 
Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 
Norges Dansehøyskole Postboks 2956 Tøyen 0608 OSLO 
Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER 
Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål 

Stadion 
0806 OSLO 

Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO 
Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 
Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 Solli 0203 OSLO 
Norsk Gestaltinstitutt AS 
Høgskole 

Pilestredet 75C 0354 OSLO 

Norsk høgskole for 
helhetsterapi 

Husvikveien 105 3113 TØNSBERG 

Norsk 
studentorganisasjon 

Holbergs gate 1 0166 OSLO 
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Organisasjon for norske 
fagskolestudenter 

   

OsloMet – 
storbyuniversitetet 

   

Politihøgskolen Postboks 5027 
Majorstuen 

0301 OSLO 

ProTed    
Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 
Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 
Statens lånekasse for 
utdanning 

Postboks 430 Alnabru 0614 OSLO 

Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 0260 OSLO 
Stipendiatorganisasjonene 
i Norge 

Postboks 552 Sentrum 0105 OSLO 

UNINETT AS Postboks 4769 Sluppen 7465 TRONDHEIM 
Unit - Direktoratet for IKT 
og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 

Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND 
S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 
Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO 
Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet 

 9019 TROMSØ 

Universitets- og 
høgskolerådet 

Stortorvet 2 0155 OSLO 

Universitetssenteret på 
Svalbard 

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN 

Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
VID vitenskapelige 
høgskole 

Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO 
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VID 
vitenskapelige høgskole 

Pb 184 Vinderen 
NO-0319 OSLO  

+47 990 90 005 
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Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning 

 
Til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, 
 
 
VID vitenskapelige høgskole takker for invitasjonen til å komme med innspill til kommende 
stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. 
 
VID vil i det følgende svare på ministerens spørsmål.  
 
 

1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen  
 
I teksten over har jeg trukket opp utfordringer knyttet til arbeidsrelevans i høyere 
utdanning. Er dere enige i at dette er sentrale utfordringer? Hva vil dere eventuelt 
fremheve for å supplere eller korrigere utfordringsbildet? Hvordan mener dere de 
store omstillingene vi står overfor (digitalisering, grønt skifte, migrasjon, etc.) påvirker 
samfunnets kompetansebehov, og hvordan bør arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene samarbeide for å møte disse?  
 
VID er enige i det opplistede utfordringene er sentrale. For VIDs del varierer 
utfordringsgraden noe, ettersom en stor del av våre studenter er tatt opp på 
profesjonsutdanninger med historisk sett sterk arbeidsrelevans. Dette forsterkes av 
pågående god kommunikasjon og samhandling med praksisfeltet. VID ser likevel behov for å 
styrke dette, med ulike virkemidler, slik man vil se eksempler på i våre svar nedenfor. I tillegg 
har VID også disiplinbaserte studieprogram hvor høgskolen har sett det nødvendig å 
igangsette prosjekter for å styrke arbeidsrelevansen. 
 
VID har god erfaring med bruk av RSAer, noe som nok også har bidratt til at vi bare i 
varierende grad opplever utfordringsbildet som påtrengende. 
 
Når det gjelder de store omstillingene som nevnes ovenfor, opplever VID i høyeste grad at 
disse vil påvirke – og påvirker – både samfunnets kompetansebehov og 
utdanningsinstitusjonenes evne til å møte slike behov. For VIDs del gjelder dette for 
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eksempel: bruken av velferdsteknologi, forberedelse for å arbeide ved smarte sykehus, 
kompletterende utdanning for nylig ankomne flyktninger/migranter, så vel som økologiske 
utfordringer med styrket internasjonal student- og ansattmobilitet. Flere av disse 
omstillingene skjer og må skje med økt kraft, og VID opplever et behov for bedre 
samhandling mellom myndigheter og utdanningsinstitusjoner og bruk av kraftigere 
virkemidler, for å møte de utfordringer som krever slike omstillinger for at fremtidens 
utdanninger skal møte fremtidens kompetansebehov. 
 

2. Samarbeid om høyere utdanning  
 

Hvordan samarbeider institusjonen strategisk med arbeidslivet om utvikling av 
studieporteføljen?  
VIDs eiere er alle er arbeidslivsaktører innen helse, sosial og kirkelig virksomhet. Historisk 
sett har høgskolens utdanningsportefølje blitt etablert og utviklet på bakgrunn av konkrete og 
spesifikke utdanningsbehov hos eierne og i samfunnet forøvrig. Eierne har fremdeles stor 
interesse i å samarbeide strategisk med høgskolen om utdanningsporteføljen, både når det 
gjelder bachelorutdanningene, videre- og masterutdanninger, men også ph.d.-programmene.  
 
VID har i sin portefølje av bachelorutdanninger overvekt av profesjonsstudier (ergoterapi, 
sosialt arbeid, sykepleie, teologi, vernepleie). Dette er alle utdanninger som forholder seg til 
nasjonale rammeplaner og retningslinjer, utviklet i tett samarbeid med arbeidsliv og 
oppdragsgivere. Men også videreutdanninger og masterutdanninger innenfor VIDs fagfelt; 
helse, sosial, pedagogikk, teologi, ledelse, kultur og samfunn, er utviklet etter innspill fra og i 
samarbeid med samarbeidspartnere i arbeid- og samfunnsliv. 
 
VID har studiesteder i tre regioner (Oslo, Bergen, Stavanger), og forholder seg til 
arbeidslivsaktører på nasjonalt og regionalt nivå. Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 
er derfor opprettet på sentralt/nasjonalt nivå, men det er også opprettet et RSA i Rogaland. 
Studieportefølje, og videre utvikling av denne, er sentrale tema i RSA.  
 
I tillegg til RSA, møter VID arbeidslivet i ulike regionale og mer profesjonsspesifikke 
samarbeidsfora. Ett eksempel er samarbeidsorgan for utdanning mellom universitet/høgskole 
og regionale helseforetak, hvor det samarbeides om å imøtekomme og ivareta 
helseforetakenes kompetansebehov. Fakultet for helsefag har videre faste samarbeidsfora 
med en rekke kommuner, bydeler og ideelle virksomheter hvor studieportefølje tematiseres. 
 
Fakultet for sosialfag har omfattende samarbeid med praksisfelt i kommunesektoren, 
brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, direktorater, andre institusjoner i uh-sektoren 
og andre offentlige aktører relatert til forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet 
har bidratt til identifisering av områder for utvikling av studietilbud, for eksempel innen 
barnevern og på det boligsosiale feltet.  
 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har et tett samarbeid med praksisfeltet innen Den 
norske kirke, frivillige organisasjoner og institusjoner som har prestetjeneste, så som 
sykehus og sykehjem. Innspill fra disse samarbeidspartnerne er viktige både når 
eksisterende studieprogram revideres og nye utvikles. Et nytt nettbasert årsstudium for 
trosopplærere i Den norske kirke, er et eksempel på at VID svarer på praksisfeltets behov for 
kompetanse som følge av en offentlig reform.   
 
 
Hvilke former for utdanningssamarbeid mellom institusjonen og arbeidslivet fungerer 
godt, og hvilke fungerer mindre godt?  
Det trekkes her frem tre eksempler på utdanningssamarbeid som fungerer godt: 
 
1. Samarbeidet om praksisdelen av profesjonsutdanningene fungerer overveiende godt. 
Angående praksisutdanning i helse- og sosialfagutdanningen, se mer utfyllende svar under 
punkt 6. 
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2. VID har god erfaring med å utvikle oppdragsutdanninger i samarbeid med arbeidslivet. For 
eksempel tilbyr VID videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Denne utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn 
og unges psykiske helse. VID tilbyr flere oppdragsutdanninger på bakgrunn av utlyste anbud 
på spesifikke tema for eksempel innen barnevernfeltet. Det er gjerne slik at avtalen om 
utdanningen inngås på direktoratsnivå, mens det er kommunene som rekrutterer studenter. 
Slike utdanninger fungerer godt under forutsetning av klare regler for opptak og prioritering, 
og at arbeidsgiver følger opp forutsetninger for studieplass, slik som frikjøp av tid til å 
studere, fremmøte på samlinger og reise. Oppdragsgivers finansiering må kompensere for 
bortfall av basis- og resultatbasert finansiering fra KD.  
 
3. VID har tradisjoner for, erfaring med og kompetanse i å tilby desentraliserte deltidstilbud 
både i profesjonsutdanninger og videre- og masterutdanninger. De siste årene har det vært 
en økning i henvendelser fra kommuner i ulike deler av landet om å opprette denne type 
tilbud i sykepleie og vernepleie. VID har derfor arbeidet systematisk med å utvikle en modell 
for de fremtidige, desentraliserte deltidstilbudene som høgskolen skal tilby. Modellen bygger 
på erfaringer. Både pedagogiske og organisatoriske modeller, opptakskriterier, samarbeid 
med arbeidsgivere om praksisstudier, samt ulike finansieringsmodeller er vurdert. Det er 
allerede etablert samarbeid med Bergen kommune, og det er inngått intensjonsavtale med 
Bærum kommune/Viken Region og kommuner i Helgeland.    
 
Når det gjelder samarbeid med arbeidslivet om utdanning hvor VID har et 
forbedringspotensial, vil vi fremheve kombinasjonsstillinger. Ulike modeller for 
kombinasjonsstillinger vil utvikles i tråd med VIDs hovedstrategi, hvor det også bør fremgå 
hvilke mål som skal oppnås med tanke på kvalitetsutvikling av utdanningene.   
 
Et annet område med forbedringspotensial er offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d. VID har 
relativt sett mange avtaler, men gitt VIDs fagprofil og tilhørende arbeidslivstilknytning, er det 
ønskelig å styrke samarbeidet mellom VIDs fagmiljøer og samarbeidspartnere i arbeidslivet 
på dette feltet.  
 
 
Kvalitetsmeldingen har forventninger om at studieprogrammer skal utvikles i 
samarbeid med arbeidslivet. Hvordan arbeider institusjonen for å realisere disse 
forventningene?  
VID har nedfelt i sine Retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud at 
alle studier, i henhold til studietilsynsforskriftens § 2.2, skal være faglig oppdatert og ha 
tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Etablering av nye studier skal være 
begrunnet faglig, strategisk og økonomisk, og studietilbudene skal i tillegg til å ha høy 
kvalitet, være attraktive, samfunnsrelevante og konkurransedyktige. Når høgskolestyret gir 
etableringstillatelse til et nytt studietilbud, skal styret også ta stilling til om studietilbudet i 
tilstrekkelig grad er utviklet i samarbeid med arbeidsliv, om markedssituasjonen er 
tilstrekkelig vurdert og om relevante arbeidslivs og samfunnsaktører har vært 
høringsinstanser.  
 
I VID kvalitetssystem inngår det at alle studieprogram skal gjennomgå periodiske 
evalueringer hvert sjette år. Representanter fra arbeids- og organisasjonslivet inngår i de 
eksterne evalueringspanel, og skal vurdere utdanningens form og innhold opp mot blant 
annet behov i praksisfeltet. 
 
I kvalitetssystemet inngår også kandidatundersøkelser og avtakerundersøkelser. Resultat av 
disse inngår i det jevnlige evaluerings- og utviklingsarbeidet, men også i de mer omfattende 
periodiske evalueringene.  
 
 
Hvordan arbeider institusjonen med å få arbeidslivet til å tilby muligheter for praksis? 
Hva trengs for å få flere studenter ut i praksis?  
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Når det gjelder profesjonsstudiene, fungerer samarbeidet med arbeidslivet overveiende godt. 
Se mer utfyllende om dette samarbeidet under punkt 6.  
 
For de disiplinbaserte utdanningene er det utfordrende å tilby praksis. Dette henger sammen 
med at mange arbeidsgivere har lite erfaring med å motta praksisstudenter, og at det er lite 
rom innen finansieringskategori F for å finansiere en praksiskoordinatorstiling. VID har likevel 
et pågående pilotprosjekt innen bachelorstudiet i samfunnsfag. Studentene tilbys et 5 
studiepoengs emne hvor de har praksis hos institusjoner og organisasjoner hvor flerkulturelle 
problemstillinger er en del av arbeidsfeltet. Det er ønskelig, og fullt mulig, å utvikle dette 
videre for andre disiplinorienterte studieprogram. I takt med dette bør KD samtidig vurdere å 
løfte kategorinivå på utdanningene. 
 
 
Hvilke erfaringer har institusjonen med å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning 
og arbeidsliv gjennom internasjonale programmer og samarbeidsarenaer (f.eks. EU-
programmer eller strategiske partnerskap med institusjoner i andre land)?  
Flere av bachelor-utdanningene i VID har erfaring med samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten i forbindelse med å ta imot innreisende utvekslingsstudenter 
gjennom Nordplus og Erasmus+-programmene. Slikt samarbeid har imidlertid vist seg 
krevende, da spesialisthelsetjenesten vanligvis vegrer seg mot å ta imot internasjonale 
studenter i praksis. Det skyldes delvis at studenter som ikke snakker norsk krever mer 
oppfølging i forbindelse med intern kommunikasjon og kommunikasjon mot 
pasienter/klienter, og delvis at IT-systemer som brukes i/av spesialisthelsetjenesten, 
inkludert studenter, forutsetter at brukerne har norske personnumre for å få tilgang. En 
utvikling i uh-sektoren forutsetter følgelig at sektorene hvor praksis kan tilbys internasjonale 
studenter, også utvikler seg. 
 
 
Hvordan kan universitetene og høyskolene bidra til at arbeidslivet får bedre kunnskap 
om kandidatenes kompetanse, inkludert for ph.d.-kandidatene? Hvordan fungerer 
læringsutbyttebeskrivelsene i kommunikasjonen med arbeidslivet?  
Involvering av og samarbeid med arbeidsliv om utvikling av studieplaner og formulering av 
læringsutbytter på overordnet programnivå, og på emnenivå, kan sikre at læringsutbyttene 
formuleres klart og forståelig. I et slikt nært samarbeid om studieplaner utfordres også 
universitet og høgskoler i forhold til om kompetansebehovet ivaretas i utdanningene, og om 
læringsutbyttene i tilstrekkelig grad er relevante. Dette gjelder både kunnskap og ferdigheter.   
 
Høringsinnspillet har også identifisert et forbedringspotensial i bruk av kombinasjonsstillinger. 
På dette stedet er det verdt å fremheve det potensial arbeidslivet har i å bruke VIDs ansatte 
inn i deres egne organisasjoner for å styrke seg som kunnskapsaktør. Kombinasjonsstillinger 
bør i større grad være et naturlig innslag i de virksomheter og organisasjoner VID 
samarbeider med. 
 
Universitet og høgskoler sine kommunikasjonsavdelinger bør utfordres i forhold til innsalg av 
kandidaters kompetanse til arbeidslivet. Det arbeides mye med markedsføring av 
studieprogram for å rekruttere studenter, men kanskje ikke i samme grad med å markedsføre 
kandidaters kompetanse i forhold til samfunns- og arbeidsliv.  
 
 
3. Samarbeid om studentenes læring  
 
Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet om studentenes læring på 
mange måter (for eksempel ved bruk av praksis, reelle oppgaver fra arbeidslivet, 
gjesteforelesere, delte stillinger, etc.). Hva er erfaringene med og omfanget av slikt 
samarbeid? Hvordan kan slikt samarbeid bygges ut?  
 
Vi viser her til svar ovenfor, hvor kombinasjonsstillinger er nevnt. I tillegg har VID god 
erfaring med bruk av bistillinger. Her er åpenbare muligheter for utvidelse, for eksempel 
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overfor kommunene. I forbindelse med samlokalisering av VIDs studiesteder i Sandnes og 
Stavanger på Kampen i Stavanger, er det inngått avtale med Stavanger kommune om 
utveksling av kompetanse mellom høgskolen og kommunen, begge veier. En slik utvikling er 
nærliggende også fordi kommunene har styrket seg kompetansemessig som 
kunnskapsaktør i senere tid. All den tid innehavelse av stilling i uh-sektoren erfaringsmessig 
viser stor stabilitet, er behovet for kontinuerlig oppdatering og kompetansemessig utveksling 
med arbeidslivet tilsvarende påtrengende.  
 
Hvordan arbeider institusjonen med å rekruttere undervisere med erfaring fra 
arbeidslivet?  
Til undervisning i profesjonsutdanningene stilles det for en stor andel av de ansatte krav om 
grunnutdanning i profesjonen, samt relevant arbeidserfaring. Praksisdelen av utdanningene 
innen helse- og sosialutdanningene krever undervisere med klinisk praksis/arbeidserfaring. 
VID har omfattende samarbeid med praksisfeltet om blant annet utviklingsprosjekter, 
evalueringer og mer konkret forskning. Slike samarbeidskonstellasjoner bidrar til å legge til 
rette for at praktikere inviteres inn for å undervise om sine spesialområder på både bachelor- 
og masternivå.   
 
De fleste videre- og masterutdanninger ved VID har etablert et godt nettverk og tett dialog 
med sektoren og rekrutterer undervisere som vil i tillegg til toppkompetanse innen forskning i 
fagfeltet, har relevant arbeidslivserfaring og i mange tilfeller klinisk praksis/arbeidserfaring.   
 
 
Hvordan kan universiteter og høyskoler og arbeidslivet samarbeide for å øke 
arbeidsmarkedstilknytningen i studieprogrammene i disiplinfag, som for eksempel i 
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap?  
UH-sektoren kan videreutvikle samarbeidet som er initiert gjennom regionale RSA for å finne 
relevante praksisplasser hvor studentene kan få arbeidstrening. Det er likevel vanskelig å få 
tilstrekkelig volum på dette feltet, uten at det finnes noen insentiver. VID har enkelte 
pilotprosjekter på dette området, og selv om disse får mange positive tilbakemeldinger, er 
erfaringen at det er et ressurskrevende arbeid fordi praksisplassene må konstrueres og fylles 
med et innhold som per i dag ikke eksisterer. Et område som kan utvikles videre, er å knytte 
bachelor- og masteroppgaver til praksis i en bedrift eller organisasjon, og dette burde kunne 
gjennomføres med mindre ressurser enn praksisopphold som krever veiledning.   
 
Hva er de viktigste grepene for å sikre at studentene får god informasjon og 
veiledning om hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet?  
For VIDs profesjonsutdanninger er dette ikke en problemstilling, men det kan være det for 
disiplinstudiene. Av spesifikke tiltak VID har benyttet seg av i senere tid er generell 
karriereveiledning og karrieredag med besøk av inviterte representanter fra arbeidslivet. VID 
arbeider også med en digital plattform for å koble masterstudenter/-prosjekter med 
arbeidslivet.  
 
Innovasjons- og nyskapingskompetanse skal inngå i alle studieprogram, jf. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk. Mange institusjoner har også egne studietilbud og 
studentaktiviteter som bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Hvordan arbeider 
institusjonen for at studentene skal øke sin kompetanse på dette området?  
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialutdanningene (RETHOS), som implementeres i 
reviderte studieplaner fra 2020, har som et felles overordnet læringsutbytte at kandidatene 
skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser og kunne bidra til tjenesteinnovasjon og  
systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser. I institusjonen arbeides det nå med 
å operasjonalisere dette læringsutbyttet på emnenivå. Innspill fra arbeidslivet er av stor 
betydning i den sammenheng. 
 
Også på masternivå arbeides det med å utvikle tilbud som bidrar til innovasjons- og 
nyskapningskompetanse:    
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VID har i 2019 etablert et nytt engelskspråklig masterprogram i Community development and 
Social Innovation: https://www.vid.no/studier/community-development-and-social-
innovation/ I dette programmet er et viktig fokus hvordan studentene med utgangspunkt i 
FNs bærekraftsmål kan utvikle løsningsforslag på sosiale utfordringer gjennom innovasjon 
som handler om relasjoner og uforløste potensial i lokale nettverk, mer enn teknologiske og 
økonomiske investeringer. Et eksempel på en slik metodikk er «Use your talents»-
pedagogikken, som er utviklet sammen med en norsk NGO i samarbeid med flere globale 
partnere. Den handler i korthet om å fokusere på å beskrive lokalsamfunnets utfordringer og 
deretter systematisk søke å utnytte de talentene som finnes lokalt, før man søker ekstern 
økonomisk støtte for å løse utfordringene.   

I 2020 lanseres en videreutdanning på 30 stp. i Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering: 
https://www.vid.no/studier/samfunnsplanlegging-og-borgerinvolvering/ Studiet sikter mot å 
bidra til at det i regional og kommunal planlegging skal vektlegges framtidsrettet by- og 
tettstedsutvikling. Det er ennå et stort potensial for tilpassing av arealbruk, bolig, transport og 
lokalsamfunn, med tanke på universell utforming, for blant annet barn og eldres deltakelse i 
samfunnet. Kunnskap om god samfunnsplanlegging, som vil være med og gjøre byer og 
lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er del av studiet (jmf 
FNs bærekraftsmål nr 11). Med bakgrunn i demografiske endringer skal helse- og 
velferdstjenestene løse stadig flere oppgaver lokalt. I tråd med siste års reformer og 
meldinger til Stortinget, vil utdanningen fokusere på både kommunenes og sivilsamfunnets 
ansvar og oppgaver i fremtiden. Å ta i bruk ny teknologi og gi re-/habiliterende tjenester i 
hjem og nærmiljø, er strategier som samtlige kommuner i Norge blir utfordret på. I denne 
utdanningen vil vi se på muligheter og utfordringer med ulike løsninger på fagfeltene 
samfunnsplanlegging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Det bør også nevnes at VIDs masterprogram i Sosialt arbeid inneholder et 10 studiepoengs 
obligatorisk emne i Innovasjon og tjenesteutvikling. VID har også i flere år tilbudt et 
masterprogram i Tjenesteutvikling til eldre. Hensikten med dette studiet er at studentene skal 
øke sin kompetanse, slik at de kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til utviklingsprosesser 
for fornyelse av tjenester til eldre, i samhandling med brukere, pasienter, pårørende og 
frivillige. En revisjon av dette studietilbudet er under arbeid, hvor det vil skje en spissing mot 
for eksempel bruk av velferdsteknologi. 
 
 
4. Myndighetsnivå  
 
Hva er barrierene for samarbeid i dagens system? Er det for eksempel forhold i lov og 
forskrifter som hemmer samarbeid om utdanning mellom universiteter og høyskoler 
og arbeidslivet? Hvilke tiltak kan tilrettelegge for bedre samarbeid om høyere 
utdanning? Hva kan myndighetene eventuelt bidra med?  
 
Vi viser til vårt svar under pkt. 6 nedenfor. 
 
I tillegg er det for flere av VIDs utdanninger et behov for en samordning mellom KD og HOD. 
Dette inkluderer dimensjonering av studieplasser sett opp mot kommunenes og 
helseforetakenes fremtidige kompetansebehov. 
 
VID opplever også en viss spenning mellom kvalitetsforskriften stiller krav om andel 
førstekompetanse og behovet for en stor andel undervisere som kan veilede i praksis- og 
ferdighetsdelen av utdanningen på bakgrunn av oppdatert praksiseksponering.  
 
 
5. Eksempler  
 
Jeg ber om 1–3 eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere utdanning. 
Jeg vil at eksemplene også skal synliggjøre hvor omfattende samarbeidet er, for 
eksempel hvor mange fagmiljø og/eller studenter som er involvert.  
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VID har valgt å gi en utdypende fremstilling av ett samarbeidseksempel:  
 
SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) ble etablert i 
1990. Siden 1998 har SEPREP gjennomført det tverrfaglige videreutdanningsprogrammet 
110 ganger, og på mange ulike steder i landet. Utdanningen er organisert som prosjekt, og 
er også geografisk mobil. Videreutdanningen tilbys som et 60 stp deltidsstudium over to år. 
SEPREP videreutdanning er oppdragsutdanning finansiert av Helsedepartementet. Fra 
01.01.2019 er SEPREPs videreutdanning overdratt fra stiftelsen til VID.    
 
Når et nytt kull tas opp, skjer dette i nært samarbeid med en arbeidsgiver (kommune, DPS, 
BUP, NAV mm). Det inngås forpliktende samarbeidsavtale. En ansatt hos arbeidsgiver 
frikjøpes i en 20 % stilling som klassestyrer/lokal koordinator mens kontraktsperioden pågår. 
Klassestyreren planlegger den samlingsbaserte undervisningen og organiserer veiledning, 
og bidrar også selv med undervisning og veiledning. Dette skjer i samarbeid med regional 
fagutvikler (1 fagutvikler pr helseregion), som har det overordnede faglige ansvaret for 
studietilbudet. Forelesere og veiledere leies inn på timebasis.  
 
Det opprettes en styringsgruppe bestående av representanter fra fagutvikler, klassestyrer, 
representanter fra arbeidsgiver og veilederkorps. Styringsgruppen kan være med å påvirke 
den valgfrie delen av pensum (ca 1000 sider), og dermed også fordypning og profil i 
utdanningen.  
 
Det tilbys til sammen 120 timer med undervisning, fordelt på månedlige samlinger.  
Veiledning gis i grupper, på til sammen 80 timer. Denne finner sted hver 14. dag. 
Veiledningsgruppen utgjør også en litteraturgruppe, hvor en definert del av innsatsen er 
avsatt til selvstudier og oppgaveskriving. Ferdighetstrening defineres som anvendelse av 
praksis forankret i veiledning. Studenten legger frem ulike problemstilling fra praksis i 
veiledningstimene. Praksisarenaene er studentenes ordinære arbeidssted.  
Studentene som tas opp må være i minst 50 % arbeid. Arbeidsgiver gir også permisjon slik 
at den ansatte kan delta 50 % i studiet. Opptaket skjer i et samarbeid mellom SEPREP og 
arbeidsgiver. Hvis flere arbeidsgivere er med på prosjektet, skjer opptaket etter en 
fordeling/kvote.  
 
6. Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helse- og 
sosialfag- og lærerutdanning  
 
Helse- og sosialfagutdanninger  
 
Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis la grunnlaget for et 
tettere samarbeid mellom tjenestene og universitetene og høyskolene om helse- og 
sosialfagutdanningene for å møte tjenestenes kompetansebehov. Helse- og sosialfag-
utdanningene styres gjennom en felles rammeplan og nasjonale retningslinjer for den 
enkelte utdanning. Styringssystemet skal sikre kvalitet og relevans i utdanningene og 
har som mål at utdanningene og tjenestene samarbeider mer om det faglige innholdet 
i utdanningene.  
 
Universitets- og høgskolerådet sluttførte i 2016 et prosjekt (Praksisprosjektet) som 
belyste flere utfordringer med praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene, og 
kom med forslag til løsninger. God kvalitet i praksisstudiene er viktig for den totale 
kvaliteten på utdanningene.  
 
Sett i lys av dette kunnskapsgrunnlaget, hva er de største utfordringene for et 
gjensidig samarbeid mellom institusjonene og tjenestene? Hvilke tiltak kan være 
egnet for å løse utfordringene?  
 
Kvalitet hos veiledere i praksisfeltet ble fremhevet som en av flere større utfordringer i UHR 
sitt praksisprosjekt. Siden har det i regi av UHR Helse og sosialfag blitt utarbeidet nasjonale 
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retningslinjer for veilederutdanning. De enkelte utdanningsinstitusjonene, innbefattet VID, 
tilbyr nå veilederutdanning på 10 stp på masternivå.  
 
Veilederutdanningen kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk for veiledere i praksisfeltet, til det 
er veilederbehovet for stort til at slike krav kan stilles fra utdanningsinstitusjonenes side. Det 
er derfor opp til praksisfeltet å prioritere å la sine ansatte få tilrettelegging i form av permisjon 
fra arbeidet for å ta veilederutdanningen. Veiledere i helse- og sosialutdanningene har, i 
motsetning til veiledere i lærerutdanningene, heller ikke anledning til å motta økonomisk 
godtgjørelse for arbeidet (ordningen med lønnsutbetaling til veiledere i praksis i helse- og 
sosialutdanningene opphørte i 20016). Det er derfor få insentiver som stimulerer til ansatte i 
tjenestene til å ta veilederoppdrag, samt til å kvalifisere seg for disse. 
 
Studietilsynsforskriftens forplikter universitetene og høgskolene til å sørge for at det 
foreligger en praksisavtale mellom institusjon og praksissted. Men forskriften forplikter kun 
utdanningsinstitusjonene. Spesialisthelsetjenesten er lovforpliktet til å bidra i 
praksisutdanning, men kommunal og privat sektor er ikke underlagt lignende lovverk.  
 
VID slutter seg på dette grunnlag til uttalelsen fra rektor ved Universitet i Bergen/leder av 
UHR, Dag Rune Olsen, som i en kronikk i khrono.no 12.09.19 sier følgende om behovet for 
en samordning av lov- og regelverk som gjelder praksis: 
 

«Alle parter er enige om at noe må gjøres for å minske presset på tjenestene, samtidig som 
kvaliteten i praksisstudiene må bli bedre. Men utdanningene og tjenestene har i altfor mange 
år vært låst i en slags stillingskrig der partene kjemper om ressurser til sikring av kvalitet i 
utførelsen av sine primæroppgaver. 
Det er helt nødvendig å få på plass et mer samordnet lov- og regelverk for 
utdanningsoppdraget i praksisfeltet på tvers av tjenesteområder og relevante læringsarenaer. 
Og det må settes av ressurser til kompetansebygging og veiledningoppdraget ute i 
tjenestene.» 
https://khrono.no/meninger-olsen-praksis/praksis-bor-handle-om-
laeringsutbytte/404292 

 
 
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, 
og hvordan bidrar et slikt samarbeid til utvikling av utdanningene?  
 
VID vil fremheve følgende suksessfaktorer for hva som skal til for at samarbeidet mellom 
utdanningene og praksisfeltet skal fungerer optimalt: 
 

• Forankring på ledernivå i organisasjonene, og ulike former for samarbeid innen 
utdanning, forskning og innovasjon tas i bruk på tvers i organisasjonene.  

 
• Samarbeidet kjennetegnes av forutsigbarhet og planmessighet, og hvor partene har 

gjensidig utbytte av samarbeidet.   
 

• Praksisfeltet bidrar i revisjons- og evalueringsprosesser tilknyttet studieprogrammene, 
og har også en rolle i utdanningenes kvalitetssystem.   

 
• Veiledere i praksis har høy kompetanse og bidrar til at studentene oppnår 

læringsutbyttemålene.  
 

• Utdanningene har system for at studentenes praksiserfaringer hentes opp og 
reflekteres over, og inngår som en integrert del av danning og utdanning.   

 
 
Hvordan kan samarbeidsavtalene mellom institusjonene og tjenestene bidra til økt 
kvalitet og relevans i praksis i helse- og sosialfagutdanningene?  
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VID har de senere år gitt høy prioritet til å inngå samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere 
i praksis. Erfaringene med dette er svært gode: 
 

• Samarbeidsavtalene regulerer antallet praksisplasser i ulike deler av tjenestene og gir 
begge parter anledning til langsiktig planlegging.  

 
• Avtalene avklarer gjensidige forventinger og forpliktelser og er tydelige på rolle- og 

ansvarsforhold.  
 

• Avtalene er spesifikke om samarbeidsområder og legger opp til strukturer for 
regelmessige møtepunkt og kommunikasjon. 

 
• Avtalene blir et insitament til utvidet samarbeid innen utdanning, kompetanseheving, 

forskning og innovasjon.  
 
 
Hvordan bidrar samarbeidsorganer til å skape gode rammer for blant annet 
praksisstudier, kombinerte stillinger, veilederkompetanse, FoU og 
tjenesteinnovasjon?  
 
Det vises til de andre svarene ovenfor. 
 
De nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger åpner for nye måter å 
gjennomføre praksisstudier på. Hvordan ser institusjonen for seg at nye 
praksismodeller kan bidra til økt læring og samarbeid mellom tjenestene og UH-
sektoren? 
 
VID ønsker å trekke frem et eksempel fra bachelorutdanningen i sosialt arbeid. Her etableres 
det nå et nytt praksisemne der studentene skal ha praksis i frivillige organisasjoner hvor de 
skal arbeide som frivillige. Målet er å gi studentene økt forståelse for det å være frivillig, lede 
frivillig arbeid og for muligheter og utfordringer i denne delen av arbeidslivet. Veiledning i 
denne praksisperioden planlegges delvis gjennomført i grupper. Det er et ønske at denne 
nye praksisformen skal bidra til gjensidig utveksling og representere ressurser for alle de 
involverte partene.   
 
Ved bachelorutdanningen i sykepleie vil simulering inngå som en vesentlig del av 
ferdighetsstudier og praksisstudier. VID samarbeider med spesialist- og 
kommunehelsetjeneste, men også med andre utdanningsinstitusjoner, om utvikling av 
simuleringssentre og om simulering som læringsarena. 
 
VID ønsker også å undersøke modeller for gruppeveiledning av studenter i praksis, samt 
tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis.     
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bård Mæland 
rektor  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevne signaturer. 
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