
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 10.11.2020 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, Cecilie Claviez, rektors rådgiver  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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219/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 223/20 Eventuelt). 
 
 
220/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer 
 
 
221/20 Høringsnotat - intern organisering av Fakultet for helsefag 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 10.11.2020 221/20 

 
Vedtak 
LM besluttet etter gjennomgangen av høringsnotatet at det skrives tydeligere ut med 
mer fyldige beskrivelser av (1) hvordan forslag til intern organisering vil fremme 
viktige endringer for fakultetet og konsekvensene hvis man ikke endrer, og (2) 
hvordan modellene kan legge til rette for ny organisering av fakultetet. 
Konsekvensene for hver av modellene må også utdypes. I tillegg skal høringsnotatet 
si noe organiseringen av fakultetsadministrasjonen. Det legges dermed opp til én 
høringsrunde for hele saken om intern organisering av fakultet for helsefag.  
 
 
222/20 Forslag til ny organisering av beredskap ved VID studiested 
Oslo 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 10.11.2020 222/20 

 
 
Vedtak 
LM vedtok ny organisering av beredskapsgruppen i Oslo fra å være fakultetsbasert til 
å bli campusbasert. Det foreslås at drift, prodekan for fakultetet, studiesjef og 
kommunikasjonssjef deltar. Det legges opp til at campusleder er talsperson for 
gruppen. Direktør for fagstøtte vil følge opp gruppesammensetningen bilateralt. LM 
besluttet også å gjennomgå det større beredskapsarbeidet ved VID med nivå som 
strekker seg sentralt, campusbasert, fakultetsbasert, samt også til våre eiere. 
Direktør for fagstøtte kommer tilbake til LM med en sak om dette. Det ble også 
besluttet at planleggingen av vårsemesteret 2021 har høy prioritet og at dette 
arbeidet tas i de riktige linjene. LM vil se på denne saken etter den har vært i UU AU.  
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223/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 
1. Webinarrekke om NFR søknadsfrister  
2. Digitale møter for utvidet ledergruppe  
3. Styresaker til styremøtet 8.12 
 
Vedtak 
 
1. Webinarrekke om NFR søknadsfrister  
LM tok til orientering at det nå rulles ut en rekke med webinar for faglig ansatte ved 
VID om kommende NFR søknadsfrister. Alle fagområder oppfordres til å delta. 
 
2.   Digitale møter for utvidet ledergruppe 
LM besluttet at det legges opp til flere digitale samlinger med utvidet ledergruppe 
under pandemien. Dette vil gi tettere kontakt med gruppen i den nye fasen vi inne i. 
Det legges opp til korte møter der enkeltpersoner kan fortelle om noe relevant 
innenfor ledelse og verdier, eller at eksterne gjester inviteres inn for å reflektere over 
et interessant tema. Rektors rådgiver følger opp invitasjonene som sendes fra rektor.  
 
3. Styresaker til styremøtet 8.12 
LM tok til orientering sakene som kommer til styrets behandling 8.12, blant annet, 
budsjettet for 2021, ansettelsesreglement og retningslinjer for tilsetting, status på 
campusutvikling, evaluering av studentvelferden i Oslo og informasjon om 
styreseminaret i mars 2021.  
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