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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 05.10.2020 kl. 12:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 19/02412 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

Helene Lund, prorektor for utdanning; Benedicte Sørensen 
Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, dekan HS; Marianne 
Brattland, direktør administrasjon; Cecilie Claviez, rektors 
rådgiver 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Stephen Sirris, senterleder (SVLI; fungerende dekan FTDL) 

  
Forfall:  Tomas Sundnes Drønen, dekan FTDL, Ingeborg Mongstad 

Kvammen, direktør fagstøtte 
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

197/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

198/20  Godkjenning av referat 2 

199/20 20/01980-1 
"Sømløs prosjektstøtte". Gjennomgang rapport og 
veien videre. 

2 

200/20 
19/02412-
59 

Revidert Felles rammer og normer for studieinnsats 
og pedagogisk ressursfordeling i VID - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 14 

2 

201/20 20/01005-4 
Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig 
kompetanse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 
14 
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202/20  Eventuelt 3 

Orienteringssaker 

13/20 20/00255-2 
Orienteringssak til Ledermøtet: Evaluering DiaVelferd 
høst 2020 
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197/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen tilføyelser. 
 
 
198/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
199/20 "Sømløs prosjektstøtte". Gjennomgang rapport og veien 
videre. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.10.2020 199/20 

 
Vedtak 
 

1. LM støtter prosjektgruppens forslag til organisering fra og med høsten 2020   
2. Den foreslåtte matrisen danner utgangspunkt for et bearbeidet forslag som 

gjøres tilgjengelig på de planlagte ressurssidene på vid.no.  
3. Arbeid med rutiner vedrørende søknadsarbeid prioriteres høsten 2020 slik at 

utviklingen av søknader på VID kan kvalitetssikres. Målet er å skape en kultur 
for godt søknadsarbeid der vi er rigget i forhold til utlysninger og der vi har en 
god prosess på søknadsutviklingen ved VID.   

 
 
200/20 Revidert Felles rammer og normer for studieinnsats og 
pedagogisk ressursfordeling i VID 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.10.2020 200/20 

 
 
Vedtak 



 3  

LM vedtok at saken skal utredes videre og at programlederfunksjonen skal evalueres 
og konkretiseres (hva er programlederansvar, hvor utbredt er det og hva skal en 
programleder gjøre?). Prorektor for utdanning kommer tilbake til LM med saken 
senere. På bakgrunn av omorganiseringsprosessen som er i gang ved fakultet for 
helsefag, er det nyttig å trekke læring fra den i den videre utredningen om felles 
regler og normer for studieinnsats og pedagogisk ressursfordeling i VID. Erfaringer 
fra de andre to fakultetene skal også trekkes inn. Den vil også bli informert om og 
drøftet i TV/AU. Det er svært ulike studieprogram med ulike kull og ulike krav til 
koordinering på VID og dette må tas høyde for når dokumentet om normer og 
rammer skal gjennomgås. I mellomtiden er det opp til dekanene å utøve skjønn i 
fordelingen av disse ressursene. 
 
 
201/20 Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.10.2020 201/20 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID, 
og vedtok at man beholder følgende setning, men uten skarpe klammer: [Hvorvidt 
dette kravet kan legges til grunn avhenger av fagfeltets tradisjon, størrelse og 
tilgjengelighet på kandidater og minstekravene knyttet til veiledererfaring må 
vurderes i lys av dette.]  
 
 
202/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker meldt inn under møtet: 
 

1. Oversikt over invitasjoner til høringssvar per uke 40/02.10.2020 
 
Vedtak 

1. LM vedtok at det skal forberedes høringssvar til ‘Høringer fra Kirkerådet – 
endringer i kirkeordningen, overordnede problemstillinger om kirkevalg, 
langtidsutleie av kirker, fjernmøter i kirkelige rådsorganer m.m.’ (Saksansvarlig 
Stephen Sirris), ‘19/00950-39 Høring - helhetlig menighetsplan sendt fra en 
enhet i Den norske kirke (Saksansvarlig Stephen Sirris). LM ble informert om 
at de som ønsker å delta på ‘seminar om nasjonalt nettverk for 
samfunnsdialog og innovasjon – 26. oktober 2020’ sender sin påmelding til 
cecilie.claviez@vid.no så snart som mulig,  
 

 
Saknr Arkivsak Tittel 
13/20 20/00255-2 Orienteringssak til Ledermøtet: Evaluering 

DiaVelferd høst 2020 
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LM tok saken til orientering. 
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