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188/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen tilføyelser. 
 
189/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
190/20 Midlertidig refordeling av enkelte studieplasser tildelt i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 190/20 

 
 
Vedtak 
Ledermøtet vedtok forslag til midlertidig refordeling av enkelte studieplasser tildelt i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Når det gjelder overbooking og 
innføring av depositum for søknader til enkelte studieprogram ble det vedtatt at en 
mer offensiv tilnærming er ønskelig. Ledermøtet vil ha en utgreing om en slik 
tilnærming til diskusjon i LM i forkant av neste styremøte 26.10.20. Hvis refordelingen 
av studieplasser fordrere behov for stillingshjemmel for nye stillinger skal rektor 
involveres.  
 
 
191/20 Pilot prosjekt – telefoni 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 191/20 

 
 
Vedtak 
Ledergruppen støtter at det gjennomføres et pilotprosjekt for telefoni for alle ansatte 
ved Fakultet for helsefag tilknyttet modulbygget i Oslo. Pilotprosjektet gjennomføres 
denne høsten. Alle kostnader i forbindelse med piloten belastes konto for 
campusprosjektene som p.t. ligger under rektor (fra 2021 under eiendomssjef). De 
ansatte med arbeidsted i modulbygget vil kunne melde inn et tjenstlig behov om 
mobil og/eller abonnement til nærmeste leder via et eget nettskjema. Leder sender 
bestillingen til IT, som stiller til disposisjon mobil og/eller abonnement til de ansatte. 
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IT legger til grunn en telefonmodell som holder god standard og ett abonnement som 
er tilpasset de ansattes behov for mobildata. På bakgrunn av pilotprosjektet vil det bli 
vurdert å rulle ut telefoni til andre ansatte ved VID. Det vil også bli vurdert om ansatte 
som sitter andre steder enn i modulbygget og som har mobilabonnement dekket av 
arbeidsgiver, skal fortsette å ha denne ordningen. Prosessen med å gjøre tilgjengelig 
lydedempende øretelefoner og lydløse tastatur for ansatte i åpne landskap fortsetter 
å bli rullet ut denne høsten.  
 
 
192/20 Kvalifiseringsløp for førstekompetente - oppstart av nye 
grupper og retningslinjer for oppfølging 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 192/20 

 
 
Vedtak 
LM vedtok at nye grupper for førstekompetente ved VID etableres høsten 2020 og 
Senter for misjon og globale studier (SMG) er ansvarlige for de tre første samlingene 
(skoleåret 2020/2021). Den videre oppfølgingen av ansatte i kvalifiseringsløp gjøres i 
samarbeid med SMG og den enkeltes fakultet eller senter. 
 
 
193/20 Pandemi-tiltak - merbelastning som følger av smitteverntiltak 
og undervisningsbelastning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 193/20 

 
 
Vedtak 
LM vedtok at saken om vekting av synkron undervisning videreutvikles med det 
formål å konkretisere problemstillingen rundt bruk av ressurser til e-læring på sikt. 
Prorektor for utdanning vil komme tilbake til LM med saken. Ressursbruk knyttet til e-
læring bakes inn i arbeidsdokumentet om vekting, slik at vi kan få på plass god 
dimensjonering av ressurser for å gjennomføre undervisning av høy kvalitet. E-
læringskonseptet har også behov for å bli ytterligere konkretisert. Det er viktig at de 
ansatte trygges i en krevende tid, og prorektor for utdanning vil delta på 
arbeidsutvalget for de tillitsvalgte for å presentere arbeidet med denne saken. 
Samtidig presiserer LM at det er innenfor dekanens handlingsrom å omfordele 
ressurser sånn at det sikrer gode studieprogram og god studieprogresjon.  
 
194/20 Diakonhjemmets diakonifaglige råd – revidert utkast til 
retningslinjer-mandat 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 194/20 

 
 
Vedtak 
LM tok til etterretning etableringen av et diakonifaglig råd for AD/forstander ved 
Diakonhjemmet og ga innspill til utkast til retningslinjer, mandat, før saken kommer 
opp til siste drøfting i HL-møtet. Samtidig ble det signalisert at det er behov for en 
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dialog om fellestjenester med Diakonhjemmet, både når det gjelder klarering av 
prisingsmodell for tjenester VID leverer og grensesetting av fellestjenester.  
 
 
195/20 Ledermøter og samlinger 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 29.09.2020 195/20 

 
 
Vedtak 
LM tok møtedatoene til etterretning og presiserte at disse skal risikovurderes når 
samlingene nærmer seg. En komplett møtekalender for 2021 for VID, inkludert alle 
utvalg, skal presenteres LM i neste møte, 05.10.  
 
 
196/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker meldt inn under møtet: 

1. Oversikt over invitasjoner til høringssvar per uke 39/25.09.2020 
2. Utvidet ledersamling 5. november 2020  
3. Pulsmåling: hvordan har de ansatte det?  
4. IKT VID Bergen  
5. Bestillinger vedrørende strategiske satsninger til strategi- og 

budsjettkonferansen  
6. Dialogmøte med aktører i regionen rundt Helgeland  
7. Sommerskole innen videreutdanningen knyttet til rus, juni 2021  

 
Vedtak 

1. LM vedtok at det skal forberedes høringssvar til ‘Høring: Forskningsetiske 
retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora’ (Gunhild Odden 
saksansvarlig) og ‘Høring: Frivillighet i Den norske kirke’ (Stephen Sirris 
saksansvarlig), ‘Høring: Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger sendt fra NOKUT’ (susanne Delia Finne 
saksansvarlig).  

2. LM vedtok at HR sender ut møteinvitasjoner via zoom til ledere på nivå 1, 2, 
2,5 og 3 i uke 41. 

3. LM vedtok at det skal gjennomføres en pulsmåling av organisasjonen der de 
ansatte inviteres til å gi innspill til hvordan de har det. Innspill til utkast til 
spørreskjema sendes Marianne Brattland innen 12.00, 30.10.20.  

4. LM tar til etterretning at det kommer en sak til LM 05.10 om problemstillinger 
knyttet til at sykehuset i Bergen drifter eget nett, som gjør det vanskelig for 
studenter og ansatte å benytte VID-nettet.  

5. LM er informert om at det skal meldes inn strategiske satsninger på eget 
skjema, som skal gjøres tilgjengelig for LM. Frist til å melde inn satsninger er 
15.10.20.  

6. LM støtter at prorektor for utdanning deltar i dialogmøte med aktører i 
regionen rundt Helgeland vedrørende utvikling av utdanningsprogram i 
regionen.  
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7. LM er informert om planen til fakultetet for sosialfag om å etablere en 
sommerskole i juni 2021 tilknyttet videreutdanningen innen rus.   
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