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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 27.10.2020 kl. 08:30 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 19/02412 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

Helene Lund, prorektor for utdanning; 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:  Benedicte Sørensen Strøm, dekan FH 
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver  
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211/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker meldt inn (se under ‘Eventuelt’).  
 
212/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
213/20 Mandat for VIDs digitaliseringsstrategi 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 27.10.2020 213/20 

 
Vedtak  
Ledergruppen støttet forslag til mandat for VIDs digitaliseringsstrategi med de 
merknader som framkom i møtet. Det ble pekt på at strategien må ta opp i seg hele 
bredden fra hvordan vi automatiserer gjentagende manuelle aktiviteter til hvordan vi 
leverer god utdanning og sikrer effektiv forskningsadministrasjon. Når det gjelder 
arbeidsgruppen bør den gjenspeile hele spekteret av brukere. Det foreslås å ha med 
studieledere fra fakultet for helsefag (Sandes) og fakultet for sosialfag. Prorektor for 
forskning, Gunhild Odden, prodekan for utdanning, Helene Lund og dekan for fakultet 
for teologi, diakoni og ledelsesfag, Tomas Sundnes Drønen deltar også. 
Studentrepresentanter vil også bli spurt om å delta, via studentparlamentet. 
Ledelsesgruppen vil fungere som styringsgruppe. Arbeidsformen vil bli testet ut på 
tvers av campus med utgangspunkt i utfordringer knyttet til arbeidsprosesser.   
 
 
214/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Innmeldte saker:  

1. Orientering om vedtak av retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig 
kompetanse 

2. Rapportering fra styremøte i høgskolestyret 26.10 
3. Julebord/julegave 2020 
4. Forberedelse til beredskapsmøtet 27.10  

 
Vedtak: 
 

1. LM besluttet av noen endringer i teksten er nødvendige etter innspill. Rektor 
sjekker med Torgeir Sørensen om forenklet tekst. Susanne D. Finne/HR følger 
opp.  

2. LM tok rapporteringen fra styremøtet i høgskolestyret 26.10 til orientering. 
Høgskolestyret ble orientert om en rekke saker som genererte konstruktive 
innspill. Blant annet var styret fornøyd med forslag til budsjettføringer og at 
prosessen med budsjettarbeidet kommer tidligere i gang (i september) slik at 
man om våren kan ha en sak til styret om satsninger for kommende års 
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budsjett. Rapporteringen fra fakultet for helsefag satte i gang en nyttig 
utveksling knyttet til det sammensatte utfordringsbildet. Nytt forslag til årshjul 
for styresaker ble vedtatt, som gjør at det blir mer strekk i viktige saker som 
fremlegges styret og som har konsekvenser for organisasjonens oppfølging av 
disse. Se ellers egen protokoll fra styremøtet i høgskolestyret som blir lagt ut 
når den er godkjent.    

3. LM støtter forslaget om at julebord/juleavslutning i år vil avholdes 
fakultet/seksjonsvis, i tråd med lokale smittevernregler, og at det i år gis en 
ekstraordinær julegave til den enkelte ansatte. Denne saken blir diskutert i TV 
AU før en endelig beslutning blir tatt. 

4. LM besluttet at Marianne Brattland, direktør administrasjon, lager et forslag til 
hvordan kontorutstyr til hjemmekontor kan organisere til beredskapsmøtet 
27.10 

 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
14/20 18/00768-10 Orientering om signert samarbeidsavtale UH-nett 

Vest 2020-2024 
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