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224/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 223/20 Eventuelt). 
 
 
225/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
226/20 Presentasjon av rapporten fra fokusgruppeundersøkelsen, 
BA Sykepleie, Oslo og Bergen høsten 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 17.11.2020 226/20 

 
 
Vedtak: 
LM vedtok, etter en detaljert presentasjon av rapporten fra 
fokusgruppeundersøkelsen av førsteårsstudenter ved BA sykepleie i Oslo og Bergen 
i høst, å jobbe langsiktig og på flere nivå med å følge opp anbefalingene; (1) bedre 
sosialt studenttilbud og bedre kommunikasjon med studentene, (2) bedre digital 
undervisning, inkludert mer dialog mellom lærerkreftene og studentene, (3) styrket 
merkevarebygging. Det ble diskutert at et fokus for VID kan være å trekke frem at vi 
er små og dermed kan skape et intimt og interaktivt studiemiljø, med rendyrking av 
fag, og at vi er spesialiserte med eget sykehus og dermed kan tilby gode 
praksisplasser og nærhet til profesjonalitet. Det er et potensial til å styrke mannlig 
rekruttering til sykepleiestudiet, men da må vi lykkes med å formulere en motiverende 
fortelling som treffer dem. Fakultet for helsefag og KOM har ansvar for å arbeide 
videre med saken.   
 
 
227/20 Fremleggelse av retningslinjer for ansettelse ved VID 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 17.11.2020 227/20 

 
 
Vedtak 
LM vedtok forslag til retningslinjer for ansettelse med kommentarer som blant annet 
belyste behovet for å ikke legge til grunn en tolkning av forskriften, men heller holde 
teksten nøytral, om det bør formuleres noe rundt kombinerte stillinger, og om 
senterlederstillingen også bør tematiseres ettersom studielederstillingen er det. LM 
diskuterte også behovet for tett oppfølging mellom HR og fakultetene når det gjelder 
ansettelsesprosesser. Det ble presisert at fakultetene må rigge egne ressurser, men 
at HR kan bistå med HR-kurs for de fakultetsansatte som jobber med rekruttering. 
Dessuten er HR i en intern prosess med å se på hvordan de fordeler oppgavene i 
seksjonen rettet til fakultetene. Det kommer mer informasjon om dette senere.  
 
 
228/20 Prinsipper i forbindelse med frikjøp BOA-prosjekter 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 17.11.2020 228/20 

 
 
Vedtak  
LM vedtar forslaget om 50/50-prinsippet og gjør det gjeldende med umiddelbar 
virkning. Modellen innebærer følgende; (1) om det søkes om en 30% stilling i et 
eksternt finansiert prosjekt, skal halvparten av denne stilling inn i eksisterende FOU-
tid, mens den resterende halvparten legges oppå eksisterende FOU-tid. Det vil si at 
en ansatt som har 30% FOU-tid i sin stilling (f.eks. en førsteamanuensis), nå får 45% 
FOU-tid, der 30% av denne FOU-tiden skal gå med til arbeid i det eksternt finansiert 
prosjektet, (2) tilsvarende vil en professor med 40% FOU-tid, som søker om ekstern 
finansiering tilsvarende 40% stilling, nå få 60% FOU-tid, der 40% av tiden går med til 
arbeid i det ekstern finansierte prosjektet. Det planlegges egne ressurssider på 
vid.no som enkelt forklarer prinsippet om frikjøp i forbindelse med budsjettering i 
eksterne finansiert prosjekter.  
 
 
229/20 Desentralisert sykepleierutdanning, Sør-Varanger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 17.11.2020 229/20 

 
 
Vedtak 
LM har tatt henvendelsen til orientering og bedt fakultet for helsefag ta et 
uforpliktende møte med KUN for dialog om mulig oppfølging i fremtiden. 
 
 
230/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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Disse sakene ble meldt inn i møtet: 

1. Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag får tilslag på forskningsprosjekt   
2. Budsjettprosess for budsjett 2021 
3. Justering av organisasjonen  
4. Ph.d. helsevitenskap mulighetsstudie 
5. Status: 3IN alliansen  
6. Digitalt opplegg våren 2021 
7. Arbeid med årsrapporten til KD  
8. Jevnlige studentundersøkelser    

 
 
Vedtak 

1. LM tok til orientering at fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er partner i 
et forskningsprosjekt som har fått tilslag gjennom EØS-midlene om inkludering 
av Roma. Det totale budsjettet er rundt 10 millioner kroner.    

2. LM tok til orientering at budsjettet for 2021 ferdigstilles denne uken for å gå til 
behandling av høgskolestyret på styremøtet 8.12.  

3. LM støttet rektors endelige forslag til endringer av organisasjonen basert på 
analysen og vurderingen av de innspill til høringen om ytterligere justering av 
organisasjonen, som hadde frist 13.11. Rektor skal diskutere saken med de 
tillitsvalgte 18.11. 

4. LM vedtok at det skal igangsettes en mulighetsstudie for et ph.d.-program i 
helsevitenskap. Prorektor for forskning og rektor skal lage et mandat til LM. 
Høgskolestyret skal vurdere mulighetsstudien under styremøtet i mars 2021. 

5. LM tok til orientering at arbeidet opp mot alliansen fortsetter med egne midler, 
og legger til grunn at de gruppene som er organisert igangsettes asap. 
Internasjonalt kontor må sikre kapasitet til å ivareta koordinatorfunksjonen fra 
VID side. Prorektor for utdanning er ansvarlig ved VID i den daglige 
oppfølgingen av 3IN-deltakelsen. 

6. LM vedtok at dekanene og prorektor for utdanning drøfter sak om digitalt 
opplegg for våren 2021 og kommer tilbake med en sak til LM.  

7. LM vedtok at det kalles inn til arbeidsmøte om prosessen med årsrapporten til 
KD med frist 15.3.2021. Rektors rådgiver innkaller rektor, direktør fagstøtte, 
direktør administrasjon, prorektor utdanning. Det skal settes opp en 
fellesbestilling til fakultetene om innspill til rapporten.  

8. LM vedtok at det er hensiktsmessig å jevnlig få innspill fra studentene om 
hvordan de opplever studentsituasjonen ved VID. Direktør fagstøtte forbereder 
en sak om dette til neste LM. 
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