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12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 07.05.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 12/19 

 
Møtebehandling 
Rekkefølgen på saker endret slik at sak 18/19 behandles etter sak 15/19, ellers som 
oppsatt.  
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 7. mai 2019 godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
13/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Rektor redegjorde for status og pågående arbeid i høgskolen, herunder søkertall 
2019 og status og framdrift i campusutviklingsprosjektene, i tillegg til arbeid med 
miljøsertifisering, samarbeidsavtale med Bærum kommune, justering av 
organisasjonen etter første fase og KDs oppfølging av strukturreformen med tanke 
på gevinster. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Regnskap/økonomirapportering pr mars 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 14/19 

 
Møtebehandling 
Direktør for administrativ støtte deltok under styrets behandling av saken.  
 
Resultatet per mars 2019 viser ca. 4,5 MNOK i underskudd, dvs. et positivt avvik på 
2,4 MNOK i henhold til budsjett. Inntektene er ca. 3,7 MNOK lavere, 
personalkostnadene er ca. 3,7 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 2,3 MNOK 
lavere og finansinntekter ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjett.  
 
Balansen per mars 2019 viser at VID har ca. 214,4 MNOK i eiendeler, hvorav 21,1 
MNOK i anleggsmidler og 193,3 MNOK i omløpsmidler. VID har 37,8 MNOK i 
egenkapital og 176,6 MNOK i kortsiktig gjeld.   
 
Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per mars at 
det styres mot et resultat i henhold til budsjett. Det vil komme kostnader knyttet til 
campusprosjektene, som det må sikres inndekning for.    
 
Styret uttrykte tilfredshet med situasjonen og solid økonomistyring.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar regnskap per 31. mars 2019 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
15/19 HMS-årsrapport 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 15/19 

 
Møtebehandling 
Hovedverneombud deltok under styrets behandling av saken.  
 
Tre saker har preget VIDs overordnede HMS-arbeid i 2018: 
- Campusutvikling 
- Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen 
- Virksomhetsoverdragelser 

 
AMU konstaterer at VIDs HMS-arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler 
og påpeker at verneområdenes HMS-årsrapporter tydeliggjør at det er etablert et 
fungerende HMS-arbeid i VID. Verneområdene viser utvikling og forbedring når det 
gjelder det systematiske HMS-arbeidet og det er gjennomført medarbeidersamtaler 
for alle ansatte, med unntak av verneområder hvor det har vært skifte av leder og 
man har ventet på at ny leder kommer på plass. 
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Høgskolens beredskapsplan er revidert i 2018 og det er gjennomført 
beredskapsøvelser, brannforebyggende arbeid og brannvernopplæring for alle 
ansatte. 
 
Sykefraværet i VID i 2018 var på 5%, som er en reduksjon på 9% sammenlignet med 
2017. Sett i lys av fusjoner og virksomhetsoverdragelser gjennomført de siste årene, 
vurderes det som tilfredsstillende at sykefraværet er redusert og nært opp til målet 
om et sykefravær lavere enn 5%.  
 
Styret drøftet saken og konstaterer at det er rapportert mye godt HMS-arbeid. Styret 
etterspurte hvordan det er arbeidet med oppfølging av sykefravær og 
arbeidsmiljøundersøkelsen og dens resultater i linjen. Styret beskrev rapporten som 
en positiv rapport og ser fram til å kunne sammenligne resultatene med framtidige 
arbeidsmiljøundersøkelser.  
 
Vedtak  
HMS-årsrapport 2018 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
16/19 Årlig orientering om forskningsvirksomheten ved VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 16/19 
2 Ledermøtet VID 14.05.2019 12/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Høgskolestyret får en årlig orienteringssak om forskningsvirksomheten ved VID med 
vekt på strategisk utvikling, vitenskapelig publisering og søknader om ekstern 
forskningsfinansiering.  
 
VID har hatt en betydelig økning i publisering fra 2017 til 2018, og har også hatt en 
jevn styrking av sampublisering med internasjonale forskere. Det er samtidig store 
forskjeller mellom fagenhetene, og en betydelig del av VIDs vitenskapelige tilsatte 
har publisert mindre enn høgskolens målsetting. En forklaring er at det er satt inn 
store FOU-ressurser til VIDs program for kompetanseheving og at det også benyttes 
FOU-ressurser til utvikling og søknader om oppdragsforskning, mens disse 
aktivitetene ikke gir samme direkte uttelling i publisering.  
  
Når det gjelder søknader om ekstern finansiering, viser det totale volumet av NFR-
inntekter en jevn økning de senere årene og ligger i 2019 på noe over 8 mill kr. VID 
har hatt en bevisst satsning på å delta i søknader om EU-midler, herunder å styrke 
kapasitet og kompetanse for slikt søknadsarbeid, men uten å få tildelinger foreløpig. 
VID har også nærmere 6 mill kr i inntekter fra oppdragsforskningsprosjekter. 
 
VID har fra 2019 en satsning på å utvikle fremragende forskningsmiljøer. Satsningen 
er konkurransebasert og skal bidra til at 2-3 miljøer ved VID evner å markere seg 
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som særlig gode forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, også mtp. 
forskningsfinansiering.  
 
VID har etablert et publiseringsfond for å støtte omleggingen til såkalt Open Access, 
som gir full og gratis tilgang til publiserte artikler for alle som ønsker det. 
 
VID arbeider aktivt med organisering av forskningsetisk arbeid, struktur og 
kulturbygging, samt opplæring i almene forskningsetiske normer innenfor 
studieprogrammene og blant vitenskapelig personale. 
 
Styret drøftet rapporten med vekt på kompetanseløftet og virkemidler for å stimulere 
til videre satsing mot professorkompetanse. Styret framhevet at rapporten gir god 
oversikt over forskningsvirksomheten i VID, synliggjør en god utvikling og balanserer 
beskrivelsen av utfordringer og mulige løsninger på en fruktbar måte. Styret uttrykte 
tilfredshet med økningen i publiseringspoeng. Styret understreket behovet for fortsatt 
satsing på kompetanseheving og for å styrke ekstern forskningsfinansiering generelt 
og særlig øke andelen NFR- og EU-finansierte prosjekter. Styret etterlyste 
informasjon om høgskolens formidlingsvirksomhet i rapporten.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar orientering om forskningsvirksomheten i VID til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
17/19 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg, 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 17/19 
2 Ledermøtet VID 14.05.2019 11/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for høgskolens ledelse 
og skal arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske 
rammer, fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål og behandle og gi 
uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker ved meldinger om mulig brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Forskningsetisk utvalg er også høgskolens 
redelighetsutvalg, pålagt i henhold til lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(LOV-2017-04-28-23), § 6. Utvalget rapporter årlig om sin virksomhet til 
høgskolestyret i forbindelse med rapportering om forskning.  
 
Utvalget har så langt ikke behandlet forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i 
meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen 
 
Styret drøftet rapporten og understreket behovet for å ha beredskap knyttet til denne 
typen saker. Dette gjelder særlig plagiatsaker, fabrikasjon av data og spørsmål 
knyttet til samforfatterskap.   
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Vedtak  
Høgskolestyret tar årsrapport fra Forskningsetisk utvalg for 2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
18/19 Delstrategi Misjons- og diakoniarkivet til behandling i 
høgskolestyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 18/19 

 
Møtebehandling 
Direktør for fagstøtte deltok under styrets behandling av saken. 
 
Det er utarbeidet delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet (MDA). Hensikten med 
delstrategien er å knytte virksomheten tydeligere til VIDs overordnede strategiske 
mål, tydeliggjøre tilknytningen til høgskolens forskning og undervisning, samt å 
tydeliggjøre et utvidet sektoransvaret for historiske arkiv knyttet til misjons- og 
diakonibevegelsen i Norge.  
 
Lokaliseringen av arkivet er aktualisert i forbindelse med sammenslåing av VIDs 
campus i Rogaland og det må sikres forskriftsmessige krav til arkivmagasiner.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet. 
2. Styret ser frem til at avtale mellom Misjons- og diakoniarkivet og Arkivverket 

om utvidet sektoransvar inngås. 
3. Styret støtter kriteriene for valg av lokasjon for Misjons- og diakoniarkivet og 

ber om å få saken tilbake for beslutning i styremøtet i juni. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
19/19 Rapport om mulig samarbeid med NLA Høgskolen om felles 
ph.d.-grad i pedagogikk og utdanning med NLA Høgskolen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 19/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Det er gjennomført en mulighetsstudie knyttet til samarbeid om felles ph.d.-studium i 
pedagogikk. Styret drøftet saken med utgangspunkt i rapporten fra mulighetsstudien.   
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Styret uttrykte sterk støtte til det foreslåtte fellesgradssamarbeidet. Pedagogikk er et 
aktuelt fagområdet for VID, særlig innenfor profesjonsutdanningene, og kan koples 
fruktbart til mange fagområder i VID. Samarbeid om en pedagogisk ph.d.-grad med 
en så tydelig, aktuell og verdibasert profil utvider VIDs portefølje på interessante og 
strategisk viktige måter. 
 
Styret ga enstemmig støtte til å gå videre etter de linjer som er skissert og 
karakteriserte dette som en spennende inngangsport til et langsiktig utviklingsarbeid 
og samarbeid. Samtidig ser styret at dette vil bli enda et krevende prosjekt som 
kommer i tillegg til andre store prosesser i organisasjonen.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret støtter forslaget om en felles ph.d.-grad med NLA Høgskolen 
innenfor pedagogikk og utdanning med den foreslåtte profilen Education, 
Existence and Diversity.        

2. Høgskolestyret er positiv til å sondere muligheter for ytterligere samarbeid 
mellom høgskolene som foreslått i mulighetsstudien. 

3. Gitt at høgskolestyret ved NLA Høgskolen stiller seg positive til forslaget, ber 
høgskolestyret rektor arbeide videre med planene gjennom å utvikle en felles 
studieplan med tanke på søknad om godkjenning hos NOKUT høsten 2020 

4. Høgskolestyret er opptatt av ressursgrunnlaget for etableringen av en ny 
ph.d.-grad og legger til grunn at ressursspørsmålet avklares i det videre 
arbeidet, herunder at det utarbeides et langtidsbudsjett for studiet, at det 
arbeides politisk for å sikre støtte til satsningen og at det sikres bærekraftige 
fag- og stipendiatmiljøer i de to eksisterende ph.d.-programmene ved VID. 

5. Høgskolestyret holdes orientert om den videre utviklingen og ber om å få seg 
forelagt en avtale for det videre samarbeidet med NLA Høgskolen i 
septembermøtet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
20/19 Forslag til møteplan for høgskolestyret 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 20/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet forslaget til møteplan for 2020 og ga følgende føringer: 
- Tidspunkt for møtestart er kl 14, det anslås en tidsramme for hvert møtet når 

innkallingen sendes ut 
- Et møte årlig over 2 dager fra lunsj-lunsj med særlig fokus på strategisaker  
- Et møte pr år legges til henholdsvis Bergen og Stavanger/Sandnes, øvrige møter 

legges til Oslo 
 
Følgende møteplan foreslås for høgskolestyret i 2020:  
 
Uke 11 10.03.20 (tirsdag)    Oslo 
Uke 19 04.05. – 05.05.20 (mandag - tirsdag) Bergen   
Uke 26 22.06.20 (mandag)    Oslo 
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Uke 39 24.09.20 (torsdag)    Oslo 
Uke 44 27.10.20 (tirsdag)    Stavanger/Sandnes  
Uke 51 15.12.20 (tirsdag)    Oslo 
 
Vedtak  
Møteplan for høgskolestyret 2020 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
21/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen saker. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
4/19 19/00204-4 Protokoll Høgskolestyret VID 05.03.2019 
 
Høgskolestyret tok orienteringssak 4/19 til orientering. 
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