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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet (LM) VID 
 
Dato: 22.09.2020 kl. 08:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 19/02412 
  
Til stede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

Helene Lund, prorektor for utdanning; Benedicte Sørensen 
Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, dekan HS; Marianne 
Brattland, avdelingsdirektør; Ingeborg Mongstad Kvammen, 
avdelingsdirektør; Cecilie Claviez, rektors rådgiver 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Stephen Sirris, senterleder (SVLI) 

  
Forfall:  Tomas Sundnes Drønen, dekan FTDL  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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Orienteringssaker 

    

 
 
181/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen tilføyelser. 
 
182/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
183/20 Ledelsesrapportering 2. tertial 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Vedtak 
Ledermøtet (LM) tar til etterretning enhetsrapporteringen som inngår i 
ledelsesrapporteringen for 2. tertial, en rapport som skal til behandling i 
høgskolestyret 24.09.2020 (se egen nyhetssak om dette for å få tilgang til den 
komplette rapporten). Rapporteringen viser at høgskolen leverer gode resultat i 
forhold til strategien 2020-2028 og har god likviditet, noe som er gjenspeilet i 
rapporteringen fra enhetene. Når det gjelder detaljene i rapporten, er det behov for å 
ettergå og forstå enkelte positive endringer (f.eks. rapportering av lavt sykefravær i 
enkelte enheter). Videre noteres det at selv om vi er inne i et krevende år med Covid-
19 så er prosjektinntektene bra. God økonomi fordrer også at man følger opp og 
støtter krevende prosesser som organisasjonen har vært igjennom slik at de ansatte 
har et best mulig utgangspunkt for å gjøre en god jobb.  
 
 
184/20 Oppfølging av vedtak 080920 - om undervisningsplanlegging 
for 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 22.09.2020 184/20 

 
 
Vedtak  
VID viderefører hovedprinsippene fra den pedagogiske veileder fra mai 2020, med 
ett unntak: Vektleggingen av synkron undervisning modifiseres og erstattes av et 
følgende råd: Det er ønskelig med flere kortere digitale presentasjoner av fagstoff, og 
at synkron undervisning brukes til interaksjon mellom studenter og studenter-lærer 
som legger til rette for dybdelæring.  
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185/20 Støtte til LOVASOA høsten 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 22.09.2020 185/20 

 
 
Vedtak  
Ledermøtet i VID går inn for å støtte LOVASOA med kr 30.000,00 i henhold til 
forespørsel fra LOVASOA. 
 
 
186/20 Oppretting av interne arbeidsgrupper for samarbeid med 3IN 
alliansen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 22.09.2020 186/20 

 
 
Vedtak  

• LM oppretter en intern arbeidsgruppe, kalt «3IN-teamet,» for oppfølging og 
utvikling av samarbeid med 3IN-alliansen. Teamet ledes av prorektor for 
utdanning og består av en faglig ansatt fra hvert fakultet, en fra hvert senter, 
VIDs 3IN-koordinator, leder av VIDs prosjektstøtte-team, og internasjonalt 
kontor. Dekanene oppnevner en faglig ansatt fra sine fakulteter, til teamet. 
Prorektor for forskning oppnevner representanter fra Strategiske sentre for 
forskning.  

 
• LM oppretter en intern arbeidsgruppe for forskningssamarbeid, kalt 

«3INForskning» for oppfølging og utvikling av forskningssamarbeidet med 3IN-
alliansen. Arbeidsgruppen ledes av pro-rektor for forskning og består av VIDs 
3IN-koordinator, leder av VIDs prosjektstøtte-team, og førsteamanuensis 
Marta Struminska-Kutra. 

 
• LM etablerer en intern arbeidsgruppe for oppfølging og utvikling av 

administrativ samhandling med 3IN-alliansen, kalt «3INAdministrasjon.» 
Arbeidsgruppen ledes av direktør fagstøtte, og består av studiesjef, 
biblioteksjef, internasjonalt kontor, Kom, IT, HR, og direktør administrativ 
støtte. 
 

• Frist til å melde inn medlemmer til de ulike gruppene er 01.10.2020. 
 

 
 
187/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker meldt inn under møtet: 

1. Oppnevnelse av kandidater til NOKUTs styre for perioden 2021-2024. 
2. VIDs forskningspris for 2020  
3. Evaluering av VIDs forskningsgrupper  
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4. Forskningsdatahåndtering 
 
Vedtak  

1. VID nominerer prodekan FS, Kristin Fjelde Tjelle og studiesjef, Margrethe 
Løfqvist som kandidater til NOKUTs styre for perioden 2021-2024. 

2. LM oppfordres til å sende inn nominasjoner til forskningsprisen (av 
enhetsledere og prodekaner FH) til prorektor for forskning. 

3. LM er informert om at VIDs forskningsgrupper skal ekstern-evalueres og 
munne ut i en rapport som fremlegges 23.12.2020.  

4. LM er informert om at for å sikre god forskningsdatahåndtering skal det 
opprettes en ny server for lagring av personaldata, som lanseres 15.10.2020. 
Det utarbeides retningslinjer som skal gjøres tilgjengelig på en egen 
ressursside på vid.no. 
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