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Orienteringssaker
5/19

19/0020413

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

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
26/19

Se egen B-protokoll.

27/19 Delstrategi for ekstern samhandling til behandling i
høgskolestyret
Behandlet av
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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
1 Høgskolestyret VID

Møtedato
18.06.2019

Saknr
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.
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