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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 13.10.2020 kl. 08:30 
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 FS, Tomas 
Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne Brattland, direktør 
administrasjon; Ingeborg Kvammen-Mongstad, direktør 
fagstøtte; Cecilie Claviez, rektors rådgiver 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver  
  

 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

203/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

204/20  Godkjenning av referat 2 

205/20 20/00954-5 
Utredning for søknad til til BFD om nye 
mastergradsutdanninger i barnevern 

2 

206/20 20/02023-1 
Kort utredning til VIDs ledermøte vedrørende søknad 
om oppretting av studieplasser i bachelor i barnevern 

2 

207/20 20/01988-3 Søknad om statstilskudd 2022 3 

208/20 
16/00067-
79 

Konsept og program for nasjonal RSA februar 2021 3 

209/20 
19/02412-
61 

Utfordring relatert til utdanningsprisen og vårt system 
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 

3 
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210/20  Eventuelt 4 

Orienteringssaker 

    

 
 
203/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen tilføyelser. 
 
204/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Kommentar til vedtak for sak, 201/20 Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig 
kompetanse: 
 
Vedtaket skulle ha inkludert en formulering om at Knut Holter og Torgeir Sørensen 
skulle vært konsultert i saken og kvalitetssikret høringssvaret før det gikk ut.  
 
 
205/20 Utredning for søknad til til BFD om nye 
mastergradsutdanninger i barnevern 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 13.10.2020 205/20 

 
 Vedtak  
Ledermøtet diskuterte saken og vedtok at arbeidet med utviklingen av 
masterutdanning i barnevern skal starte med tanke på oppstart av studiene høsten 
2022. Dette er en stor og viktig sak for VID og høgskolestyret har signalisert at de 
ønsker en slik utvikling.  

1) Fakultet for sosialfag bes starte arbeidet med utvikling av masterutdanning i 
barnevern og masterutdanning i barnevernsarbeid i tråd med forslaget i 
saksfremlegget med tanke på oppstart av begge studier høsten 2022.  

2) Dekan for Fakultet for sosialfag bes om å på svare Barne- og 
familiedepartementets forespørsel om studieplasser i barnevernsfaglige 
utdanninger datert 24.4.20 og inkludere studieplasser til utdanningene i forslag 
til Kunnskapsdepartementet om nye satsinger i statsbudsjettet for 2022.  

 
 
206/20 Kort utredning til VIDs ledermøte vedrørende søknad om 
oppretting av studieplasser i bachelor i barnevern 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 13.10.2020 206/20 

 
Vedtak  
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LM diskuterte saken og vedtok at arbeidet med utviklingen av bachelorutdanning i 
barnevern skal starte med tanke på oppstart av studiet høsten 2022. Dette er en stor 
og viktig sak for VID og høgskolestyret har signalisert at de ønsker en slik utvikling.  
 

1) VID søker Kunnskapsdepartementet om oppretting av 50 deltids 
studieplasser, bachelorgrad over 4 år, i bachelor i barnevern med oppstart 
høsten 2022.  

2) Fakultet for sosialfag bes starte arbeidet med utvikling av bachelorutdanning i 
barnevern i tråd med forslaget i saksfremlegget med tanke på oppstart av 
studiet høsten 2022.  

 
 
 
207/20 Søknad om statstilskudd 2022 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 13.10.2020 207/20 

 
Vedtak 
Ledermøtet diskuterte utkast til søknaden om statstilskudd for 2022 og vil innarbeide 
innspill fra behandlingen i arbeidet med sak til høgskolestyret. Det ble betont at det er 
viktig å formulere en god studieledelsesmodell for deltid, desentralisert sykepleie, slik 
at den kan rulles ut flere steder og innenfor andre fagdisipliner på en effektiv måte.   
 
 
208/20 Konsept og program for nasjonal RSA februar 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 13.10.2020 208/20 

 
Vedtak 
Ledermøtet diskuterte utkast til konsept og program for nasjonal RSA i februar 2021 
og vedtar at tema skal være ‘barn og familier i sårbare situasjoner.’ Det skal være 
fokus på hva vi ønsker tilbakemeldinger på som er relevant for arbeidet med 
utdanningsporteføljen og andre kompetansehevende aktiviteter vi har under 
opprulling. Arbeidsgruppen jobber videre med programmet og deltakerlisten, setter 
en dato og egnet sted i Oslo, og forslår en sammensetning av VID representanter og 
antall. Rektor og flere fra LM kan inviteres inn til neste møte i arbeidsgruppen. LM 
sender forslag til deltakerlisten.  
 
 
209/20 Utfordring relatert til utdanningsprisen og vårt system 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 13.10.2020 209/20 

 
Vedtak 
LM holdt fast ved at utdanningsprisen er et viktig redskap for å anerkjenne eksellent 
undervisning, og vedtok å utsette fristen for nominasjoner slik at nomineringsskjema 
kan revideres og forenkles, med tanke på å få inn flere nominasjoner. Prorektor for 
utdanning følger opp og sender revidert skjema til rektor for gjennomsyn. Det legges 
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opp til at man på 1-2 sider kan formulere gode ting enkeltpersoner eller grupper har 
gjort som gjør dem fortjent til å få utdanningsprisen. Kommunikasjonsavdelingen 
følger opp for å fremme synlighet rundt utdanningsprisen, også blant studentene. Det 
er forventninger om at det nomineres kandidater fra hver enhet og at ledelsen er 
aktiv for å få til dette. Ellers er prinsippet at alle ved VID kan nominere kandidater. På 
sikt er det ønske om å revidere retningslinjene for prisen og klargjøre relasjonen til 
merittert underviser til neste utlysning. Det bør også være en viss sammenheng 
mellom utdanningsprisen og forskningsprisen.      
   
210/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Oversikt over invitasjoner til høringssvar per uke 40/02.10.2020 
 
Vedtak 
LM vedtok at det skal forberedes høringssvar til ‘20/3679-1 Høring - endringer i 
forskrift om fosterhjem’ (Dekan for FS saksansvarlig), 20/03889-1 Høring om 
kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger for saken KIRKERÅDET – 
KVALIFIKASJONSKRAV FOR VIGSLEDE STILLINGER’ (saksansvarlig Dekan for 
FTDL), vedrørende ‘Høring - Vurdering av endringer i akuttmedisinforskriften som 
gjelder kompetansekrav i ambulansetjenesten’ sjekker Dekan for FH om dette der 
aktuelt å avgir høringssvar på.  

 
Disse sakene ble meldt inn under møtet: 
 
2. Erfaringer og vurderinger av pandemisituasjonen - rapport til KD 16.10.2020  
 
Vedtak  
LM vedtok at det sendes innspill til rapporten til direktør for fagstøtte innen 
16.10.2020. Direktør for fagstøtte sender ferdigstilt rapport til KD.  
 
3. Påminnelse om oppfølginger av bestillinger til strategi- og budsjettkonferansen 

med frist 15.10. 
 
4. Innspill til internt høringsnotat vedrørende ytterligere justering av organisasjonen 

(ble gjennomført i ekstra møte samme dag kl 1415-1445, ettersom saken ble 
glemt i møte tidligere på dagen).  

 
Vedtak 
LM diskuterte dokumentet og ga kommentarer. Høringsnotatet skal ferdigstilles 20.10 
for å gå ut på en høringsrunde i organisasjonen.  
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