
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 24.11.2020 kl. 08:00 
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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offentlighetsloven Offl § 14 
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Orienteringssaker 

    

 
 
231/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 238/20 Eventuelt). 
 
 
232/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
233/20 Rapportering om systematisk kvalitetsarbeid 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 24.11.2020 233/20 

 
 
Vedtak  
LM vedtok å vurdere i hvilken grad det lar seg gjøre å samkjøre prosessene rundt 
Årsrapporten til KD og Kvalitetsrapporten, slik at rapporteringsbestillingen til 
fakultetene blir mer strømlinjeformet og det lar seg gjøre å ferdigstille 
kvalitetsrapporten i mars og ikke i juni (fra og med neste år). Rektors rådgiver følger 
opp med kvalitetsrådgiver og tar saken tilbake til LM 1. desember.   
 
 
234/20 VIDs policy for eksamensavvikling våren 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Utdanningsutvalget(UU) 19.11.2020 90/20 
2 Ledermøtet VID 24.11.2020 234/20 

 
 
Vedtak  

• Ledermøtet anbefaler at prorektor ber alle med programansvar (studieledere 
eller lignende) og alle emneansvarlige som vårsemesteret 2021 har ansvar for 
emner med eksamen på campus om å planlegge for alternative 
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vurderingsformer med høy kvalitet og sørge for at det sendes nødvendig 
søknad til UU innen 19.02.21.  

• Prorektor ber alle som har programansvar og emneansvarlige på emner med 
eksamen på campus om å delta på SLIPPs seminar om vurderingsformer i 
uke 4 eller 5 som særlig vil tilrettelegges for å drøfte denne type 
problemstillinger. 

• Dersom fakultetene ønsker det, kan eksamen gjennomføres etter gjeldende 
studieplan på campus hvis smittesituasjonen tillater det, men det må foreligge 
en alternativ plan som skal til UU jf. øverste punkt.   

 
 
235/20 Planer om samlokalisering VID OSLO 2025+ 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 24.11.2020 235/20 

 
 
Vedtak  
LM diskuterte mulighetsstudien som ser på fremtidig arealbehov for VID ved campus 
Oslo i tilknytning til enten ulike grader av sambruk med NLA eller fortetting på 
eksisterende areal. Det ble trukket frem at det er hensiktsmessig å vurdere sambruk 
der det gir en tydelig merverdi for studenter, ansatte og andre brukere av campus. 
LM stilte seg positiv til samlokalisering med NLA i Oslo i 2025+ og anbefalte at det 
jobbes videre med å spesifisere og konsekvens- og risikovurdere modell 2 
«Delintegrert med fellesfunksjoner og sambruk av arealer». 
 
 
236/20 Forberedende ledermøtesak før styrebehandling: Evaluering 
DiaVelferd og valg av studentvelferdsordning i Oslo 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 24.11.2020 236/20 

 
 
Vedtak 
LM vedtok, i lys av resultatene av evalueringen av DiaVelferd, støtte til å gå i 
forhandlinger med Studentsamskipnaden SiO. Det er ønskelig å se om det er mulig å 
binde seg til kantinedrift kun i fem år, ettersom det fremtidige kantinetilbudet skal 
utvikles i regi av Diakonhjemmet hage. Saken skal behandles av Høgskolestyret 8. 
desember.  
 
 
237/20 Mandat for VIDs arbeid på bærekraft 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 24.11.2020 237/20 

 
 
Vedtak  
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LM vedtok at VID skal ha høye ambisjoner om bærekraft (jf Stiftelsens målbilde om å 
være en ‘pådriver for bærekraft’), og la vekt på at verdiene våre skal tematiseres og 
beskrives i dette arbeidet. Det er VIDs fokus på menneskelige forhold som vil prege 
hvordan vi formulerer VID som bærekraftspådriver. Samtidig er det viktig å unngå 
unødig byråkrati i utrullingen av arbeidet. Arbeidsgruppen må ha en god 
forskningsmessig forankring, og gjerne ledes av en faglig person. LM spiller inn navn 
på medlemmer til arbeidsgruppen. Saken kommer tilbake til neste LM 1. desember.   
 
 
238/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 

1. Forskningsdatahåndtering 
2. Dekan for fakultet i helsefag utnevnt som styremedlem i Strømmestiftelsen 
3. Oppfølging av resultatene av fokusgrupperapporten fra Brandity om VIDs 

omdømme på BA sykepleie, Oslo og Bergen  
4. Status, stipendiatutlysninger  
5. Julegave til GOPA-DERD, syrisk-ortodoks diakonal organisasjon 
6. Digital julequiz arrangeres av studentpresten for alle ansatte før jul  
7. Tilbakemeldinger, allmøte med ansatte 23. november  
8. Rapport om studentenes psykiske helse under covid-19 

 
Vedtak 

1. LM tok til orientering at de godkjente retningslinjene for 
forskningsdatahåndtering sendes ut til lederne og tas i linja. Plan for opplæring 
av ansatte kommer.  

2. LM tok til orientering at dekan for fakultet i helsefag er utnevnt som 
styremedlem i Strømmestiftelsen. 

3. LM vedtok at fakultet for helsefag følger opp anbefalingene fra Brandity, og 
ser frem til å bli orientert om arbeidet som programleder allerede har begynt 
med å ferdigstille en plan i samråd med programrådet før jul.   

4. LM tok til orientering at det skal lyses ut flere stipendiatstillinger i nærmeste 
fremtid. Prorektor for forskning jobber med en ny mal for utlysningstekstene 
som skal være ferdig før jul. HR er koblet på for å hjelpe med å 
strømlinjeforme prosessene. Det legges opp til 15-20 stipendiatutlysinger i 
året.  

5. LM vedtok at det skal gis en julegave pålydende kr 60.000 til GOPA-DERD, 
syrisk-ortodoks diakonal organisasjon, som tidligere år har fått julegave av 
VID. 

9. LM tok til orientering at studentpresten inviterer alle ansatte til digital julequiz 
før jul. Mer informasjon om dette kommer.   

6. LM tok til orientering at allmøtet med de ansatte på mandag 23. november ble 
godt mottatt. 242 personer deltok på zoom-møtet. Det skal vurderes hvor ofte 
slike skal arrangeres, og muligheten for ansatte å spille inn saker på forhånd.  

7. LM tok til orientering rapporten om studentenes psyke helse under covid-19, 
som ble publisert av en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe 23. november. 
Dekanene vil vurdere hvordan anbefalingene kan følges opp. Direktør 
fagstøtte, vil se nærmere på hvordan stimulere læringsmiljø.   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/459df2260de74e57a9f1317bd0bb492f/tiltak-for-oppfolging-av-studenter-ved-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter-under-pandemien.pdf
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