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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 03.11.2020 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 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Tomas Sundnes Drønen, dekan FTDL; Marianne Brattland, 

direktør administrasjon 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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215/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker meldt inn til eventuelt (se under 218/20 Eventuelt). 
 
 
216/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
217/20 Videre oppfølging av strategi- og budsjettkonferansen 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Vedtak  
LM tok til orientering at økonomisjef og direktør administrasjon jobber med 
ferdigstillelse av budsjettet, og at rektor fremover trekkes mer inn i arbeidet for 
beslutning om hvilke tiltak som skal med og hvilke kutt som må gjøres før det er klart 
til oversendelse til høgskolestyret. Budsjettet for 2021 skal godkjennes av 
høgskolestyret i styremøtet 8.12. 
 
 
218/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Oversikt over invitasjoner til høringssvar per 30.10.2020 

 
Vedtak 
LM vedtok at rektors rådgiver følger opp henvendelsen fra DIKU om 
språkstrategi/språkpolitiske retningslinjer. 
 
 
Disse sakene ble meldt inn til eventuelt: 
 
1. Status lønnsforhandlinger  
2. Orientering om Diakonhjemmet Hage 
3. Evaluering av studentvelferdsordningen i Oslo 
4. Prioritering høsten 2020: utdanning eller forskning?  
5. Rekrutteringskampanje  
6. Status, styringsgruppe for campusutvikling 
7. LM som arena for å diskutere saker  
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Vedtak 
1. Status lønnsforhandlinger  
LM besluttet, på grunnlag av forskyvningen av årets lønnsforhandlinger, å sette frist 
til 18.12 med tanke på 2.5.3-forhandlinger etter de fire fastsatte kriterieriene. Lederne 
fremmer krav på vegne av sine ansatte. Forslag til mulige kandidater sendes til rektor 
og HR-sjef innen utgangen av november etter nøye vurdering av hvordan 
kandidatene svarer på kriteriene. Det vil vurderes om resultatet av forhandlingene vil 
kunne ha tilbakevirkende kraft. Det vil også bli vurdert andre virkemidler som f eks 
funksjonstillegg. Rektor vil klargjøre ovenfor de tillitsvalgte hvordan VID forstår de fire 
kriteriene som er grunnlaget for å åpne 2.5.3-forhandlinger. 

 
2. Orientering om Diakonhjemmet Hage 
LM tok til orientering status for utviklingsprosjektet Diakonhjemmet Hage. Elementer 
som er relevante for VID ble særlig belyst. Disse omhandler campusutvikling, 
planlegging av lokaler til undervisning, studenter og ansatte, bibliotektilbud for flere 
brukergrupper, helhetlig serveringskonsept og butikker. Prosjektet skal skape 
tilhørighet og bred aktivitet og integreres i miljøet rundt. En mulighetsstudie blir 
presentert for campusutviklingsgruppen denne uken, som vil klargjøre strekket i 
muligheter for VID. På bakgrunn av dette vil man fastsette behovene for høgskolen 
ovenfor Stiftelsen på et senere tidspunkt.  
  
3. Evaluering av studentvelferdsordningen 
LM tok til etterretning at studentvelferdsordningen i Oslo evalueres for å kunne gi 
studentene et godt tilbud. En spørreundersøkelse blir sendt til studentene 15.11 og 
de bør oppfordres til å svare på den. LM får saken til vurdering LM 24.11 før den går 
til høgskolestyret 8.12.  

 
4. Prioritering høsten 2020: utdanning eller forskning?  
LM besluttet at rektor diskuterer med de tillitsvalgte i TV AU 18.11. hva som trengs i 
forhold til å få klarhet i situasjonen vi står i nå. En sentral forpliktelse er undervisning 
og student gjennomstrømming. I den forbindelse har stipendiater blitt brukt for å bistå 
med å få undervisningen til å gå rundt. Når det gjelder bruken av pliktarbeid er det 
ikke lenger ønskelig å tilby dette til stipendiater som det i vår 2020 ble gitt anledning 
til, og det må ses i sammenheng med andre virkemidler som nå er under planlegging 
(f.eks. fast tilsetting av høgskolelektorer). Rektor og prorektor for forskning kommer 
tilbake til LM med saken. 
 
5. Rekrutteringskampanje  
LM besluttet at det jobbes strategisk omkring rekruttering av fagstillingene som nå 
planlegges slik at man får et godt avtrykk i flere kanaler. Dekan for fakultet for 
sosialfag følger opp med HR om dette når det gjelder forestående rekruttering hos 
dem. På sikt skal HR koordinere dette internt slik at man er proaktiv når det gjelder 
felleskampanjer på tvers av organisasjonen.   
 
6. Status, styringsgruppe for campusutvikling  
LM vedtok at styringsgruppen reduseres til å bestå av rektor, direktør administrasjon, 
økonomidirektør og campuslederne i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. Det er 
fornuftig å redusere styringsgruppen ettersom den har blitt veldig stor og fungerer 
dermed mer som et informasjonsforum. Prosjektet er nå i en stabil fase. LM kan 
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brukes til å diskutere større, nye eller prinsipielle saker knyttet til campusutvikling ved 
behov.   
 
7. LM som arena for å diskutere saker 
LM besluttet at man også kan melde inn diskusjonssaker som man har behov for å ta 
en runde på med de andre lederne.  
 
 
Orienteringssak:  
Saknr Arkivsak Tittel 
15/20  Ny evalueringsnemnd i Kirkerådet 
 
Vedtak 
LM tok saken til orientering.  
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