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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 01.12.2020 kl. 08:30 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 19/02412 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Helene Lund, prorektor for utdanning; 

Benedicte Sørensen Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, 
dekan FS, Tomas Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne 
Brattland, direktør administrasjon; Ingeborg Mongstad-
Kvammen, direktør fagstøtte, Cecilie Claviez, rektors rådgiver 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Gunhild Odden, prorektor for forskning 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

239/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

240/20  Godkjenning av referat 2 

241/20 20/02385-1 
Samkjøre prosessene rundt Årsrapporten til KD og 
Kvalitetsrapporten 

2 

242/20 
17/00483-
17 

Organisering og drift av VIDs felles profilemne - sak til 
Ledermøtet høsten 2020 

3 

243/20 20/02377-1 
Sak til ledermøtet: Sosiale tilbud for studentene 
vårsemesteret 2021 

3 

244/20 20/00164-7 Oppdatert mandat for VIDs arbeid på bærekraft 3 
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245/20 20/02390-1 
Påmelding til UiOs lederutvikling for forsknings- og 
utdanningsledere i 2021 

4 

246/20 
17/01202-
21 

Planlegging av neste møte i International Advisory 
Board (IAB) 

4 

247/20 
19/02412-
76 

Ledersamling 5-6.01.2021 4 

248/20  Eventuelt 4 

Orienteringssaker 

    

 
 
 
239/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 248/20 Eventuelt). 
 
 
240/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
241/20 Samkjøre prosessene rundt Årsrapporten til KD og 
Kvalitetsrapporten 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 241/20 

 
 
Vedtak  
LM vedtok at det sendes ut en fellesbestilling til fakultetene og enhetene til 
Årsrapporten til KD og Kvalitetsrapporten, men uten noen systemendring på disse to 
rapportene. Det vil si at rapporteringsmalen til fakultetene og enhetene (bortsett fra at 
del II i Årsmelding fra enhetene kan utgå.) ikke endrer seg fra tidligere år; det er kun 
tidspunktet for bestillingene som nå blir samkjørt. Dette vil bidra til mer forutsigbarhet 
når det gjelder rapporteringskravene. Bestillingen går ut så snart som mulig. Videre 
ble det bestemt at prorektor for utdanning sammen med direktør administrasjon, 
rektors rådgiver og kvalitetsrådgiver skal gjennomgå eksisterende system med tanke 
på behandlingen av Kvalitetsrapporten i høgskolestyret i mars 2022. Dette skal være 
klart til sommeren 2021. Det ble uttrykt et ønske om at Kvalitetsrapporten for 2020 
kommer til behandling i høgskolestyret på styremøtet 4. mai 2021. 
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242/20 Organisering og drift av VIDs felles profilemne - sak til 
Ledermøtet høsten 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 242/20 

 
 
Vedtak  
LM vedtok at det er behov for å ha en grundig gjennomgang av profilemnet ved VID. 
Prorektor for utdanning skal lede arbeidet, basert på en evaluering av nåværende 
tilbud og hvordan profilemenet bør organiseres i fremtiden. Faktorer som innhold, 
omfang, profil, fleksibilitet, relevans og effekt skal undersøkes nærmere. 
Anbefalingene skal presenteres til LM i mars/april 2021. Informasjon om dette 
vedtaket skal tas i linja.   
 
 
243/20 Sak til ledermøtet: Sosiale tilbud for studentene 
vårsemesteret 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 243/20 

 
 
Vedtak  
LM støttet forslagene fra gruppen som har arbeidet med sosiale tilbud for studentene 
vårsemesteret 2021. For å kunne gi studentene en god studiestart i 2021 planlegges 
det to arrangement i uken knyttet til hver campus de fire første ukene. Gruppen kan 
bistå andre campus med digitale arrangement, mens organiseringen av studentfest 
må tas lokalt.   
 
 
 
244/20 Oppdatert mandat for VIDs arbeid på bærekraft 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 244/20 

 
 
 
Vedtak  
LM vedtok oppdatert mandat for bærekraft, med følgende kommentarer: (1) Dekan 
Tomas Sundnes Drønen leder arbeidsgruppen, (2) det legges opp til færre møter 
med tydelige bestillinger i forkant, (3) arbeidsgruppen reduseres til to student 
representanter, eiendomssjef, én vitenskapelig ansatt ved hvert fakultet og rektors 
rådgiver som sekretær for gruppen og (4) det skal vurderes i hvilken grad man kan 
trekke inn eksterne eksperter i arbeidet (som f.eks. Solve Sæbø, NMBU og Oddrun 
Samdal, UiB).   
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245/20 Påmelding til UiOs lederutvikling for forsknings- og 
utdanningsledere i 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 245/20 

 
 
Vedtak  
LM sender inn kandidater til rektors rådgiver innen 20. januar 2021. 
 
 
 
246/20 Planlegging av neste møte i International Advisory Board 
(IAB) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 246/20 

 
 
 
Vedtak  
LM vedtok at det i 2021 kan kjøres et digitalt møte, gjerne sammen med 
Høgskolestyret og Ledermøtet til høsten. Man kan komme tilbake til et fysisk møte i 
2022. Rektor vil ta dette med til høgskolestyret for endelig beslutning. 
 
 
 
247/20 Ledersamling 5-6.01.2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 01.12.2020 247/20 

 
 
Vedtak  
LM vedtok, i lys av smittesituasjonen, at det holdes av to dager i slutten av januar 
(torsdag 21.1 til fredag 22.1) 2021 til en eventuelt fysisk ledersamling enten i Oslo 
eller Stavanger. LM har vanlig digitalt møte tirsdag 5. januar 2021. Gjennomføringen 
av et fysisk møte skal risikovurderes i forkant.  
 
 
 
248/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Høringsinvitasjoner per 24.11.2020 

 
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 
 
2. Oppnevning av medlemmer til Klagenemda 2021-2025 
 
Vedtak 
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1. LM vedtok at det skal avgis høringssvar på ny strategi for Diakonhjemmet 
sykehus (saksansvarlig: Benedicte Sørensen Strøm); 20/1150 Høring - Forslag til 
forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KD (Saksansvarlig: 
Benedicte Sørensen Strøm) og at KOMBA/SIK skal nomineres til Dikus 
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021 (saksansvarlig: Helene 
Lund) 
 

2. LM vedtok at Ingeborg Mongstad-Kvammen nomineres til ny ansatterepresentant 
for Klagenemda 2021-2024.  
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