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Instruks for internrevisjonen ved VID  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret vedtar instruks for internrevisjonen ved VID vitenskapelige høyskole som beskrevet i vedlegg 1. 
 

Sammendrag 
Styret vedtok på styremøtet 26.10. 2020 at det etableres en internrevisjonsordning ved VID basert på full 
outsourcing av internrevisjon, og vedtok samtidig revisjonsplan for internrevisjon 2020/1. 
 
Administrasjonen har fulgt opp styrets vedtak og har inngått avtale med konsulentselskapet 
PricewaterhouseCoopers (PwC) som er valgt leverandør av tjenesten, og Jonas Gaudernack, partner PwC vil 
være ansvarlig revisor, se vedlegg 2. PwC har foreslått at VID benytter samme instruks som OsloMet, 
Universitetet i Sørøst-Norge, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet m.fl. da dette kan anses å være god 
sektorpraksis.  
 
Vedlagte instruksforslag, vedlegg 1, har som formål å danne en overordnet ramme for internrevisors arbeid. Det 
vedlagte instruksforslaget er kortfattet, men har det nødvendige innhold slik som krav til uavhengighet, 
rapporteringslinjer til styret og ledelsen, innsynsrett, referanser til standarder og bransjepraksis m.m. PwC 
opplyser om at instruksen har fungert godt som en ramme for internrevisors arbeid, og at den aldri har fått kritikk 
i tilsyn eller revisjoner fra Riksrevisjonen, Finanstilsynet eller andre kontrollfunksjoner.  
 
 

Vedlegg:  
1. Forslag til instruks for internrevisjon  
2. CV, internrevisor Jonas Gaudernack, PwC 
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJON 
 

 

1. INNLEDNING 

Denne internrevisjonsinstruksen er vedtatt av styret og definerer rolle, myndighet og ansvar for 
internrevisjonen. Internrevisjonsfunksjonen utkontrakteres og leveres av ekstern leverandør, og de 

forretningsmessige vilkår reguleres av avtalen med leverandøren.  

  

2. ROLLER OG ANSVAR 

Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv revisjons- og rådgivningsfunksjon. Internrevisjonen skal 

bidra til at institusjonen oppnår sine mål gjennom å tilføre en systematisk, disiplinert tilnærming for å 

evaluere og forbedre effektiviteten av institusjonens risikostyring, kontroll- og styringsprosesser.  

Revisjonsaktivitetene skal gjennomføres i samsvar med gjeldende krav og relevante faglige standarder 

for internrevisjonen.  

Ansvarlig partner for internrevisjonstjenestene skal sikre at internrevisjonsaktivitetene er godt 

koordinert, kostnadseffektive og verdiskapende.  

 

3. PLANLEGGING, RAPPORTERING OG KOMMUNIKASJON 

Internrevisjonen skal gjennomføres sitt arbeid i henhold til en risikobasert revisjonsplan, godkjent av 
styret. Internrevisjonen skal foreslå endringer i revisjonsplanen når det oppstår vesentlige endringer i 

risikobildet.  

Resultatene av utførte revisjonsaktiviteter skal rapporteres til styret, fortrinnsvis halvårlig. Alvorlige 
forhold skal rapporteres ved første mulige styremøte. Rektor skal løpende motta revisjonsrapporter fra 

de enkelte revisjoner. Internrevisjonen skal følge opp at nødvendige tiltak blir iverksatt av 

administrasjonen.  

Internrevisjonen skal holde seg oppdatert om vesentlige endringer innenfor institusjonens strategi, 

organisering, virksomhet og risikoforhold. Det forutsettes at det er en løpende kommunikasjon mellom 

institusjonen og internrevisjonen. 

 

4. ORGANISERING 

Internrevisjon rapporterer direkte til styret og er funksjonelt uavhengig av administrasjonen.  

Internrevisjonen koordinerer det løpende revisjonsarbeidet med Rektor.  

Bistand fra internrevisjonsleverandør ut over innholdet i årsplanen koordineres med Rektor. Direktør 

for administrasjon er kontaktpunkt og koordinerer arbeidet på vegne av rektor. 

 

5. RETTIGHETER OG PLIKTER 

Ansvarlig partner for leveransen av internrevisjonstjenester skal ha ubegrenset tilgang til informasjon i 

institusjonen. Normalt er denne retten til informasjon også gitt til øvrig revisjonspersonell innenfor 

deres ansvarsområde, men institusjonen kan insistere på at informasjon gis direkte til den ansvarlige 

partner.  

Ansvarlig partner for leveransen av internrevisjonstjenester har rett til å delta i alle møter der saker 

som har relevans for internrevisjonen blir diskutert.  

Internrevisjonen er bundet av taushetsplikt i alle saker de kommer over gjennom sitt arbeid. 
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Jonas Gaudernack 
Partner 

Internrevisjon • Risikostyring og internkontroll • 
Virksomhetsstyring  

 
 
 
Konsulentprofil 

Jonas har 20 års operativ erfaring fra PwC i rådgivnings-, internrevisjons- og revisjonsmarkedet, og 
leder PwCs internrevisjonstjenester i Norge. De siste årene har Jonas arbeidet mye med UH-sektoren 
og instituttsektoren, med et bredt spekter av tema knyttet til forskning, formidling, undervisning og 
administrasjon. Han har også bistått en rekke institusjoner med prosjekter rettet mot å vurdere og 
videreutvikle virksomhetsstyring, økonomistyring, risikostyring og internkontroll, samt ivaretakelse av 
kravene i økonomireglementet, statlige regnskapsstandarder og anskaffelsesregelverket. Han har 
betydelig erfaring med interaksjon med Riksrevisjonen. 
 
Jonas har blant annet etablert og er ansvarlig for utkontraktert internrevisjon ved NTNU, NMBU, 
OsloMet, USN, NIBIO og Veterinærinstituttet,  Han har bistått BI med å utvikle og få på plass et regime 
for risikostyring, og han har evaluert og rådgitt internrevisjons-funksjonen ved Universitetet i Oslo. 
Han bistår også SiO med rådgivning knyttet til virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Han 
bistår NOKUT med utvikling av internkontroll og tilsynsmetodikk. I sum gir dette meget god 
sektorerfaring. 
 
Jonas anses som en av landets ledende fagpersoner innen internrevisjon/risikostyring, med en PhD 
innen fagfeltet. Ved siden av jobben i PwC er Jonas "Associate Professor II" ved NHH og 
Handelshøyskolen NMBU (frem til 2019), der han forsker og foreleser innen risikostyring, 
internkontroll og revisjon – blant annet gjennom et nylig bevilget NFR-prosjekt innen digitalisering av 
revisjon. Jonas er således både akademisk oppdatert, og han kjenner sektoren fra innsiden. 
 
Som person er Jonas meget analytisk, noe som både er en årsak til og en konsekvens av at han har 
fullført revisjons- og internkontrollutdanning på doktorgradsnivå. Han evner å uteske essensen i en  
problemstilling og avdekke underliggende årsaksforhold. Dette er viktig i revisjon.  

Yrkeserfaring 

1998 -  
PwC 
Partner 
 
2009 -  
NHH 
Associate Professor II (20%) 
 
2010 - 2019 
NMBU 
Associate Professor II (20%) 
 

Utdannelse 

2006 - 2008 
PhD 
Norges Handelshøyskole 
 
1999 - 2001 
Høyere Avdeling - Cand.Merc. 
Norges Handelshøyskole 
 
1999 - 2000 
Høyere revisorstudium 
Norges Handelshøyskole 
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Regnskap pr. oktober 2020 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret tar framlagte regnskap per oktober 2020 til etterretning. 
 

Sammendrag 
Resultatregnskap: 
Regnskapet viser et overskudd pr. oktober på ca. 26,7 MNOK, som er 17,4 MNOK bedre enn budsjett. 
Inntektene pr. oktober er på ca. 428,8 MNOK, som er ca. 0,6 MNOK lavere enn budsjett. Kostnadene 
er på ca. 403,4 MNOK som er ca. 18,1 MNOK lavere enn budsjett. 
 
Balanse: 
Balansen viser at VID har ca. 264,8 MNOK i eiendeler, hvorav 74,4 MNOK i anleggsmidler og 158,7 
MNOK i bankinnskudd. Økningen i bankinnskudd sammenlignet med 31.12.19 skyldes at 
statstilskuddet er utbetalt på forskudd. VID har 72,1 MNOK i egenkapital, som er en økning fra 45,5 
MNOK pr. 31.12.19. Dette skyldes et positivt resultat på 26,7 MNOK hittil i år. Den kortsiktige gjelden 
er på ca. 192,6 MNOK, som delvis skyldes at statstilskuddet og studieinntektene er periodisert. 
Likviditeten i VID er god og skyldes at store deler av inntektene kommer på forskudd. 
 
 

Vedlegg:  
Regnskapskommentarer pr. oktober 2020 
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1. Resultatregnskap per oktober 2020 

Resultatet per oktober 2020 viser ca. 26,7 MNOK i overskudd, mot ca. 9,3 MNOK i budsjettet, dvs. et 
positivt avvik på 17,4 MNOK.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatet er ca. 17,4 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene er ca. 0,6 MNOK lavere enn budsjett, 
personalkostnadene er 14,1 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 3,9 MNOK lavere 
enn budsjettert og finansinntektene er ca. 0,1 MNOK lavere enn budsjett.  

INNTEKTER  

Inntektene per oktober er på ca. 428,8 MNOK, som er ca. 0,6 MNOK lavere enn 
budsjett.  
 
 
Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter, statstilskudd og øvrige 
inntekter. De enkelte postene er redegjort for nedenfor. 
 
 
Tabell 1 Inntekter per 30. oktober 2020 
 

 
 

Oppdrag og prosjektinntekter  

Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Det er 
budsjettert med ca. 37,4 MNOK i prosjektinntekter i 2020 som utgjør 7,2 
prosent av totale inntekter.  
 
Per oktober er prosjektinntektene 28,5 MNOK, som er ca. 2,7 MNOK under 
budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med at flere prosjekter 
er utsatt eller ikke gjennomført pga. Korona-pandemien. Det viser seg å være 
vanskelig å få nye prosjekter i perioden samfunnet er inne i. 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

1 INNTEKTER 428 795 429 370 -575 100 % 517 558

Oppdrag/Prosjektinntekter 28 490 31 217 -2 727 91 % 37 351

Varer- og tjenesteinntekter 6 209 4 676 1 533 133 % 5 541

Studieinntekter 54 890 56 238 -1 348 98 % 69 099

Gaveinntekter og tilskudd eier 2 847 3 185 -338 89 % 3 822

Statstilskudd 326 927 326 408 519 100 % 391 689

Øvrige inntekter 9 432 7 647 1 785 123 % 10 056

Regnskap pr. okt. 2020 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2020   

 Inntekter  428 795 429 370 -575 517 558 

 Personalkostnader  -288 645 -302 791 14 147 -374 166 

 Øvrige driftskostnader  -114 756 -118 677  3 921 -143 513 

 Finansposter  1 276 1 365 -89 1 638 

 Resultat  26 670 9 267  17 403 1 518 
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Studieinntekter  

Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og 
påvirkes av antall studenter og nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert 
med 69,1 MNOK i studieinntekter i 2020 som utgjør 13,4 prosent av totale 
inntekter.     
 
Per oktober er studieinntektene 54,9 MNOK, som er ca. 1,3 MNOK lavere enn 
budsjett. I løpet av september og oktober har flere studenter sluttet eller gått 
ut i permisjon, og disse har fått tilbakebetalt studieavgiften. Det ser ikke ut til 
at flere har sluttet enn i et normalår.  

 

Gaveinntekter 

I 2020 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier (tilskudd fra eier utgjør 
1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,7 prosent av totale inntekter.     
 
Per oktober er gaveinntekter og tilskudd fra eier på ca. 2,8 MNOK, som er ca. 0,3 
MNOK lavere enn budsjett. VID har mottatt en testamentarisk gave på nesten 1,1 
MNOK i oktober. I løpet av november/desember kommer det tilskudd fra 
Diakonhjemmet i forbindelse med Nordstokke-professoratet. Det betyr at VID 
trolig når budsjetterte gaveinntekter for 2020. 
 

Statstilskudd 

I budsjett for 2020 er det budsjettert med 391,7 MNOK i statstilskudd som utgjør 
75,7 prosent av totale inntekter. VID har allerede mottatt hele statstilskuddet for 
2020, men det er periodisert over 12 måneder.   

 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter 

I budsjett for 2020 er det budsjettert med 15,6 MNOK i inntekter for disse postene, 

som utgjør 3 % av totale inntekter.  Posten består av inntekter fra Kirkerådet knyttet 

til KUN, utleie av Fredensborgveien 26, kantinesalg og IT-tjenester. Inntektene per 

oktober 2020 er på 15,6 MNOK som er 3,3 MNOK over budsjett. Overskuddet 

skyldes bl.a. utleie av Fredensborgveien 26 til høyere pris enn budsjettert. 

KOSTNADER 

Kostnadene per oktober 2020 er på 403,4 MNOK, som er 18,1 MNOK lavere enn budsjett. De enkelte 
postene er redegjort for nedenfor.  

 

Personalkostnader 

Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale kostnader (dvs.  
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige personalkostnader (dvs. 
personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for ansatte og velferd til ansatte). Det er 
budsjettert med 374,2 MNOK totalt for 2020 som er 72,3 prosent av totale inntekter.   
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Tabell 2 Personalkostnader per 30. oktober 2020 

 

 
 
Personalkostnadene per oktober 2020 er 14,1 MNOK lavere enn budsjett. 

 

Fast lønn 
Fastlønnen per oktober er på 216,7 MNOK, som er 3,9 MNOK lavere enn budsjett 
eller et positivt avvik på 1,8 prosent. Avviket skyldes at enkelte budsjetterte 
ansettelser har blitt gjennomført senere i 2020 enn lagt til grunn i budsjettet. Når 
det gjelder lønnsoppgjøret er forhandlingene mellom Virke og 
arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området utsatt til månedsskifte 
november/desember. Meklingsløsningen i staten viser et svært moderat oppgjør. 
Alt tyder på et stort, positivt avvik mot budsjett for 2020. 

 

Variabel lønn  
Variabel lønn per oktober er på 20,5 MNOK, som er 1,4 MNOK høyere enn budsjett. 
Denne posten må sees i sammenheng med refunderte sykepenger, da sykefravær 
ofte betyr behov for innleid hjelp. Sykefraværet hittil i 2020 er på 4,9 %. 
Overskridelser finnes bl.a. på bruk av overtid og på honorarer til sensorer. 

 

Sosiale kostnader  
Sosiale kostnader per oktober var på 61,5 MNOK og er 4,8 MNOK lavere enn 
budsjettert. Det store underforbruket skyldes at arbeidsgiveravgiften for 3. termin 
2020 ble redusert med 4 prosentenheter. For VID utgjorde dette 2,2 mkr. 
Underforbruk på fastlønn er årsaken til resten av den positive differansen, men pr. 
d.d. har VID fem årsverk mer enn budsjettert.  

 

Refusjoner 
Refusjoner per oktober er på 12,8 MNOK, som er 6,8 MNOK høyere enn budsjett. 
De høye refusjonene må sees i sammenheng med bruk av omsorgsdager i 
forbindelse med stengte barnehager og skoler ifb. med Covid-19. Situasjonen er i 
ferd med å normalisere seg, men generelt er sykefraværet noe høyere enn 
budsjettert. 
 
 
Øvrige driftskostnader  
Det er budsjettert med 143,5 MNOK i øvrige driftskostnader i 2020, som utgjør 27,7 prosent av 
inntektene. De største postene er eiendom (ca. 70,2 MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 13,6 
MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, avgift til Kopinor, telefon, porto, 
totalt ca. 13,7 MNOK), markedsføring (ca. 3,6 MNOK) og reise- og seminarkostnader (ca. 14,9 MNOK).   
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -288 645 -302 791 14 147 95,3 % -374 166

Fast lønn og feriepenger -216 702 -220 575 3 873 98,2 % -272 179

Variabel lønn -20 475 -19 047 -1 428 107,5 % -24 957

Øvrige personalkostnader -2 835 -3 006 171 94,3 % -3 608

Sosiale kostnader -61 446 -66 199 4 752 92,8 % -80 664

Refusjoner 12 814 6 036 6 778 212,3 % 7 243
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Per oktober 2020 er øvrige driftskostnadene på 114,8 MNOK, som er 3,9 MNOK 
under det som er budsjettert. Det største positive avviket finnes på reise- og 
seminarkostnader med +7,4 MNOK, som skyldes Korona pandemien. Det er 
fortsatt lite reiseaktivitet i VID, og det positive avviket kommer fortsatt til å øke. 
Resten av det positive avviket fordeler seg med mindre beløp på flere poster.  Det 
er et negativt avvik på 2,4 MNOK på honorarer som gjelder konsulentbruk i 
forbindelse med campusprosjektene. Det er også et negativt avvik på 
flyttekostnader med -1,4 MNOK. 
 
 
BALANSE PER 31.10.2020 
Balansen viser at VID har 264,8 MNOK i eiendeler, hvorav 74,4 MNOK i anleggsmidler og 158,7 MNOK 
i bankinnskudd. 
 
VID har 74,4 MNOK i 
egenkapital som er en økning 
fra 31.12.19 på 26,7 MNOK 
pga. positivt resultat hittil i 
2020. Bankinnskuddet er på 
158,7 MNOK og høgskolen har 
god likviditet. Økningen i 
anleggsmidler skyldes i stor 
grad ombygging for ny 
leietaker i Fredensborgveien 
26, som skal avskrives over leieperioden på 12 år. 
Den kortsiktige gjelden er på 192,6 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.19 skyldes 
periodiseringer av statstilskudd og studieinntekter. 
 

 

PROGNOSE FOR ÅRET 

 

 
 

Inntekter 

 
VID får en stor svikt i prosjektinntektene grunnet Corona-pandemien. En testamentarisk gave på 
nesten 1,1 MNOK gjør at høyskolen trolig når årsbudsjettet for gaver.  
 
Det er fortsatt en risiko for et større frafall og lavere gjennomstrømning enn lagt til grunn i 
langtidsbudsjettet. Det vil kunne påvirke statstilskuddene negativt to år frem i tid og videre fremover. 
Studiepoengproduksjonen for våren 2020 viser en tilbakegang på 3,1 % sammenlignet med våren 
2019. 
 

Prognose pr. okt. 2020

 (Tall i hele tusen)

 Inntekter 516 300 517 558 -1 258

 Personalkostnader -360 300 -374 166 13 866

 Øvrige driftskostnader -141 500 -143 513 2 013

 Finansposter 1 400 1 638 -238

 Resultat 15 900 1 518 14 383

Prognose 2020    Års bud 2020  
Avvik budsjett 

prognose

Balanse VID (NOK 1000) 31.10.20 31.12.19 

Anleggsmidler      74 434      25 302 

Bankinnskudd    158 697     105 634  

Omløpsmidler    190 347     114 498  

Sum Eiendeler    264 781     139 800  

   
Egenkapital     72 189    45 519  

Kortsiktig gjeld   192 591   94 281 

Sum gjeld og egenkapital   264 781   139 800  
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Personalkostnader 

 
Refusjoner av omsorgspenger/sykepenger/fødselspenger er langt større enn budsjettert. 
Lønnsoppgjøret er utsatt, men foreløpig ligger det an til et svært moderat oppgjør i forhold til 
budsjettet på 3,5%. Det betyr et stort, positivt avvik i forhold til budsjett. 
 
 

Øvrige driftskostnader 

 
Det er fortsatt lav reisevirksomhet i forhold til budsjett.  
 
Kostnader i forbindelse med bruk av eiendomskonsulenter fra Diakonhjemmet vil være høyere enn 
budsjettert i 2020 i forbindelse med campusprosjektene. Leiekostnader for modulbygget på Steinerud 
er også høyere enn budsjettert, og begge deler vil påvirke resultatet negativt i løpet av de to siste 
månedene. 
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Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2022-2025 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Styret vedtar budsjettet for 2021 med inntekter på 597,9 mnok, driftsutgifter på 593,4 og resultat etter 
finansposter på 5,1 mnok. 

2. Styret tar langtidsbudsjett for 2022 – 2025 til orientering.  
3. Styret vedtar justerte resultatmål for 2021.  

 

Sammendrag 
Budsjettet for 2021 viser et positivt resultat på 5,1 millioner, og langtidsbudsjettet viser sammenhengende 
positivt resultat for årene 2022-2025. Resultatet i 2022 skiller seg ut som noe svakt grunnet investeringer knyttet 
til oppbygging av nye utdanningsprogrammer som først vil få resultateffekt fra 2023, samt investeringer i 
forbindelse med etableringen av nye campus. 
 
Personalkostander representerer ca. 72 prosent av kostnadsbasen og eiendomskostnader 14 prosent av 
kostnadsbasen. I 2021 planlegges det en styrkning av bemanningen med 46 årsverk, hovedsakelig faglige 
årsverk for å sikre forsvarlig drift og videre satsning på utdanning og forskning. Til sammen er det 92 personer 
som er 62 år eller eldre som vil gå av med pensjon, og som det ikke fullt ut er tatt høyde for i budsjettet. 
Utgifter til husleie og eiendomsrelaterte forhold øker i 2021, og videre utover i langtids-perioden med til sammen 
23 millioner. Samlokalisering i Oslo, Bergen og Stavanger vil medføre betydelige flyttekostnader og økte 
husleiekostnader. Det er knyttet usikkerhet til noen av enkeltpostene, men det er likevel vår vurdering at det er 
mulig å styre kostnadene innenfor budsjettrammen for 2021. Investeringene i bygg og digital infrastruktur vil 
trolig bidra til å gjøre VID til en attraktiv høyskole og et godt sted å være for studenter og ansatte. 
 
Til tross for at det er berettiget usikkerhet knyttet til pandemien, er det er relativt lav risiko knyttet til inntektene i 
budsjettet for 2021 siden statstilskuddet utgjør om lag 74 prosent av inntektene. Øvrige inntekter er basert på 
studieinntektene som utgjør om lag halvparten av de øvrige inntekter. Økning av andelen toppkompetente og 
styrking av forsknings-administrasjonen forventes å ha en positiv effekt på eksternfinansiert aktivitet. Det er 
likevel knyttet noe større usikkerhet til prosjektinntektene. Prosjektinntektene utgjør en liten del av de totale 
inntektene og store prosentvise avvik i prosjektinntektene vil relativt sett har liten betydning. VID har 
gjennomgående god og stabil søkning til studieprogrammene. Risikoen knyttet til samlede inntekter vurderes 
derfor som moderat. 
 
Langtidsbudsjettet for 2022-2025 reflekterer at VID er i utvikling og vekst. VID har høye ambisjoner og skal de 
nærmeste årene styrke sin profil som en moderne og verdibasert høyskole. Budsjettet viser gjennomgående et 
overskudd i årene 2022-2025. Svakest resultat er beregnet i årene 2022, blant annet fordi flere nye 
studieprogram er under oppbygging og først vil gi resultateffekt noe senere, at VID iverksetter ekstraordinære 
tiltak for å øke andelen toppkompetente, at det er planlagt en stor fellessamling for alle VIDs ansatte, og at det 
er foretatt betydelige investeringer i teknisk infrastruktur og møbler. Det er fortsatt en viss risiko for noe lavere 
studiepoengs- og kandidatproduksjon i 2020 og 2021 på grunn av pandemien, med resultateffekt i henholdsvis 
2022 og 2023. 
 
VIDs virksomhetsplan for 2020 og 2021 støtter opp under KDs føringer og langsiktige mål. Planen ble vedtatt av 
styret på møtet i 2. desember 2019 og ligger fast, men resultatmål for 2021 er justert og legges frem som en 
vedtakssak sammen med denne saken om langtidsplan og budsjett. Det er særlig resultatmål for antall 
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studenter som er justert, samlet og for de ulike utdanningsnivåer, i tråd med VIDs vekst. Endringene er markert i 
rødt, se vedlegg.   
 
 

Vedlegg:  
1. Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2022-2025 – notat 
2. Virksomhetsplan 2020 og 2021, med justerte resultatmål for 2021 (se i «spor endringer»). 
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     BUDSJETT 2021 

LANGTIDSBUDSJETT 2022-2025 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE 
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INNLEDNING 

 
 
Bakgrunn 
Styret ved VID har ansvar for å forvalte det samlede tilskuddet på best mulig måte og gjøre de 
nødvendige prioriteringer for å nå målene som er satt av VIDs eiere og av Kunnskaps-
departementet (KD). Følgende fire overordnede langsiktige mål er satt for høyere utdanning 
og forskning:  
 
• Høy kvalitet i utdanning og forskning 
• Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
• God tilgang til utdanning  
• Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
 
Myndighetene etterspør og forventer også at VID tydeliggjør og vektlegger sin egenart og 
profil, og slik bidrar til å utvikle mangfold og kvalitet i utdannings- og forsknings-
virksomheten i samsvar med samfunnets behov.  
 
VIDs virksomhetsplan for 2020 og 2021 støtter opp under KDs føringer og langsiktige mål. 
Planen ble vedtatt av styret på møtet i 2. desember 2019 og ligger fast, men resultatmål for 
2021 er justert og legges frem som en vedtakssak sammen med denne saken om langtidsplan 
og budsjett.  
 
Budsjettføringer  
En viktig del av økonomistyringen er å holde egenkapitalen på et forsvarlig nivå. 
Høgskolestyret har tidligere lagt føringer om at VID i langtidsbudsjettperioden 2018-2022 kan 
ha en egenkapital på minimum 7,5 prosent av omsetningen så lenge virksomheten i løpet av 
2022 oppnår målet om 10 prosent egenkapital av omsetning. Egenkapitalen per 31.12.19 var 
på 9,6 prosent. Styret forutsetter at overskuddet i perioden 2021-2022 vil gir en egenkapital på 
12 prosent ved utgangen av 2022 og at overskuddet må minimum være 4,5 millioner i 2021. 
Regnskapet per 31.10. 2020 viser et overskudd på 17 millioner, og prognosen for året et 
overskudd på 15 millioner. Departementet forutsetter at institusjonenes egenkapitalsituasjon 
skal være tilpasset den risikoen høyskolen er eksponert for, slik at studentene ikke risikerer at 
studietilbudet må avvikles. 
 
Økonomiske forutsetninger 
I forslag til statsbudsjett for 2021 er VID tildelt en samlet støtte på over 441 millioner kroner 
(392 millioner i 2020) fra KD, med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak i 
desember og brev om tilskudd fra KD som normalt mottas ultimo desember. Dette er en 
økning på nærmere 50 millioner fra 2020. Størstedelen av økningen er forventet og i henhold 
til og resultater oppnådd i 2019. Statstilskuddet fra KD utgjør om lag 74 prosent av de 
samlede inntektene i 2021 og dette nivået er videreført i langtidsbudsjettet. I budsjettet er det 
tatt høyde for en forventet lønns- og prisvekst på 3 prosent i 2021 som er på linje med 
foregående år.  
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BUDSJETT  

VID har en modell med en overordnet strategi 2018-2028 og en toårig rullerende 
virksomhetsplan med tilhørende årsbudsjett og langtidsbudsjett for kommende femårsperiode. 
Strategi, virksomhetsplan, årsbudsjett og langtidsbudsjettet skal ivareta koblinger mellom 
aktivitet og planlagt ressursbruk. Langtidsbudsjettet er ikke indeksregulert, og gjør det enkelt 
å sammenlikne de ulike årene og analysere utviklingen.  

 

Budsjett 2021 – 2025 

 

 

Budsjett 2021 – 2025, spesifisert 

 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Inntekter 517 558 597 941 621 382 639 931 659 121 667 586

2 Interne poster 0 0 0 0 0 0

3 Personalkostnader -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045

4 Øvrige driftskostnader -143 513 -177 069 -183 088 -181 444 -188 426 -192 225

5 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558

Totalsum 1 519 5 094 1 968 11 616 10 314 14 875

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Inntekter 517 558 597 941 621 382 639 931 659 121 667 586

30 Oppdrag/Prosjektinntekter 37 351 50 602 55 888 55 812 55 193 55 266

31 Varer- og tjenesteinntekter 5 541 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900

32 Studieinntekter 69 099 81 203 87 218 90 539 93 311 94 174

33 Gaveinntekter og tilskudd eier 3 822 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820

34 Statstilskudd 391 689 444 387 456 527 471 831 488 868 496 398

36 Leieinntekter 2 601 12 029 12 029 12 029 12 029 12 029

39 Øvrige inntekter 7 455 0 0 0 0 0

2 Interne poster 0 0 0 0 0 0

41 Øvrige interne poster 0 0 0 0 0 0

3 Personalkostnader -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045

50 Fast lønn og feriepenger -272 179 -306 476 -317 788 -320 246 -330 788 -330 726

51 Variabel lønn -20 595 -24 459 -29 635 -36 408 -36 664 -36 810

52 Personalkostnader HRM -1 056 -1 093 -1 118 -1 118 -1 118 -1 118

54 Sosiale kostnader -80 664 -83 354 -87 055 -88 561 -91 386 -91 388

55 Variabel lønn via faktura -4 363 -5 682 -5 702 -5 492 -5 492 -5 492

58 Refusjoner 7 243 8 129 7 804 7 804 7 804 7 804

59 Øvrige personalkostnader -2 551 -3 400 -3 390 -3 409 -3 295 -3 315

4 Øvrige driftskostnader -143 513 -177 069 -183 088 -181 444 -188 426 -192 225

61 Varekjøp kantine DIAKONOVA -245 0 0 0 0 0

63 Eiendomskostnader -70 165 -83 865 -89 685 -94 456 -100 485 -107 021

64 Studentvelferd -1 757 -1 889 -1 909 -1 934 -1 954 -1 979

65 Investeringer -13 442 -28 087 -28 409 -21 405 -19 090 -17 285

66 Drift/Lisenser IT/AV, Vedlikehold -13 640 -16 946 -17 066 -16 946 -16 750 -16 750

67 Ekst tj.  Revisjon/Adv/Konsulent -6 689 -8 103 -6 341 -6 227 -6 727 -6 732

68 Administrasjonskostnader -12 257 -12 998 -13 058 -12 753 -12 773 -12 793

69 Telefon og porto -1 416 -1 581 -1 581 -1 581 -1 581 -1 581

71 Reise og seminarkostnader -14 852 -10 185 -12 225 -11 903 -14 328 -12 345

73 Markedsførings/repr.kostnader -3 591 -5 028 -4 953 -5 453 -5 953 -5 953

77 Diverse kostnader -5 459 -8 389 -7 861 -8 787 -8 787 -9 787

78 Tap på fordringer 0 0 0 0 0 0

5 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558

80 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558

Totalsum 1 519 5 094 1 968 11 616 10 314 14 875
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RESULTAT- OG EGENKAPITALUTVIKLING  

Tabellen nedenfor viser et positivt resultat i budsjettet for 2021 på 5,1 millioner, og 
langtidsbudsjettet viser sammenhengende positivt resultat for årene 2022-2025. Resultatet i 
2022 skiller seg ut som noe svakt grunnet investeringer knyttet til oppbygging av nye 
utdanningsprogrammer som først vil få resultateffekt fra 2023, samt investeringer i 
forbindelse med etableringen av nye campus. Som tabellen nedenfor viser, øker resultater 
jevnt i perioden. Usikkerheten i estimatene er størst mot slutten av langtidsperioden.

 

  

 
Gitt at de økonomiske resultatene blir som budsjettert, økes egenkapitalen fra 61 419 
millioner per utgangen av 2020 til 66 513 millioner ved utgangen av 2021. Deretter er det 
budsjettert med en økning i egenkapitalen til 105 286 millioner i 2025. 
 

 

Høgskolestyret har gitt som føring at egenkapitalen ved utgangen av budsjettperioden ikke 
skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet av budsjettperioden ikke skal 
være lavere enn 7,5 prosent av inntektene. Grafen ovenfor viser at egenkapitalen i prosent av 
inntekter vil være lavest i 2022 på 11 prosent av inntektene, og øker jevnt i perioden til 15,8 
prosent i 2025. 
 
 

STATSTILSKUDD OG ØVRIGE INNTEKTER 
 
Statstilskuddet fra KD utgjør om lag 74 prosent av VIDs samlede inntekter i 2021.
Studieinntekter, leieinntekter, forskningsprosjekter og gaver utgjør resterende.  
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Resultatutvikling

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EK pr. 31.12 61 419 66 513 68 482 80 097 90 412 105 286

EK i % av inntekt 11,9 % 11,1 % 11,0 % 12,5 % 13,7 % 15,8 %
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Tabellen ovenforviser at inntektene er budsjettert til å øke fra 517 558 millioner i 2020 til 597 
941 millioner i 2021, og videre til 667 586 millioner i 2025. Økningen i statstilskuddet 
skyldes både økning i basis og i den resultatbaserte delen av statstilskuddet. Merk at økningen 
er utover eventuell indeksregulering, da langtidsbudsjettet 2022 -2025 ikke er indeksregulert.  
 
Inntekter og tilskudd, budsjett 2021-2025 

Økningen i basis skyldes:  

VID er foreslått tildelt 115 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 
2020. Totalt utgjør nye studieplasser en økning på 16,9 millioner for 2021.  
 
VID fikk en økning på 9,6 millioner i helårsvirkning for syv stipendiatstillinger innenfor 
helse- og sosialfag som VID ble tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. 
VID har samlet 43 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet. 
 
VID vil få tilskudd på 3,1 millioner til Misjons- og diakoniarkivet, og fra 2021 vil tilskuddet 
komme fra Kunnskapsdepartementet, og ikke Kulturdepartementet. Misjons- og 
diakoniarkivet ved VID har i Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv blitt tildelt rolle 
som nasjonal bevaringsinstitusjon for misjon, diakoni, og også kristne kirker og 
organisasjoner generelt, med unntak av Den norske kirke. 
 
Resultatbasert tildeling: 

• VID er forslått tildelt en resultatbasert økning på 9,7 millioner for 
studiepoengproduksjon fra 2019. 

• Pris- og lønnsjustering utgjør 12,5 millioner. 

Det er lagt til grunn en økning i den resultatbaserte finansieringen. Hovedforklaringen til det 
økte statstilskuddet, er en økning i studiepoengproduksjonen og antall uteksaminerte 
kandidater som gir uttelling i statstilskuddet to år på etterskudd. Antall disputaser øker også 
utover i perioden. 
 
Studiepoeng  

Det er budsjettert med en økning på 832 studiepoengenheter med uttelling fra 2021 til 2025. 
Et avvik på 100 studiepoengenheter, og tilsvarende færre uteksaminerte kandidater, gir et 
avvik i inntektene på over 4 millioner. Det er en risiko for at antall studenter, 
studiepoengproduksjonen, kandidater og prosjektinntekter blir lavere enn budsjettert. 
Samfunnets behov for grunnutdanninger innen helse og omsorg er imidlertid fortsatt høyt, og 
det er grunn til å tro at VID fortsatt vil tiltrekke seg mange og gode søkere. Master- og 
videreutdanninger er imidlertid noe mer utsatte for økt konkurranse og økonomiske 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Basis 212 588 247 220 247 220 247 220 247 220 247 220

Åpen ramme (resultatbasert) 170 516 185 452 198 805 216 622 233 593 241 104

Lukket ramme (resultatbasert) 8 585 8 388 8 388 7 989 8 056 8 074

DIKU 0 3 327 2 114 0 0 0
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svingninger. Erfaringsmessig er det flere studenter som søker universiteter og høyskoler under 
lavkonjunktur enn når landets økonomi er sterk. Slik det når ser ut, vil effekten av pandemien 
fortsette i 2021. Det er fortsatt en viss risiko for noe lavere studiepoengs- og 
kandidatproduksjon i 2020 og 2021, med resultateffekt i henholdsvis 2022 og 2023.  
 
 

Studieinntekter 
Studieinntektene øker fra 69 099 millioner i 2020 til 81 203 millioner i 2021, og øker moderat 
til 94,174 millioner i 2025. Økningen skyldes en kombinasjon av noe økte studieavgifter og 
flere studenter. VID har i de siste årene harmonisert studieavgiften, og vil løpende vurdere 
studieavgiften sett i lys av markedssituasjonen.

 

,
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Prosjektinntekter 
I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en særlig økning fra 2020 til 2021 der 
prosjektinntektene øker fra 37,3 millioner i 2020 til 50,6 millioner i 2021, videre i perioden er 
det lagt til grunn en moderat økning i prosjektinntekter til 55,3 millioner i 2025. Prosjekt-
inntektene omfatter all ekstern finansiering fra ulike prosjekter inklusive oppdragsunder-
visning, oppdragsforskning, forskning og andre utviklingsoppdrag. Det bør muligens være
potensial for ytterligere økninger i prosjektinntektene i langtidsbudsjettet, gitt økningen i 
antall årsverk, og økningen i første- og toppkompetanse. Høyskolen har også fått bedre 
støtteapparat og mer erfaring i å utarbeide prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter. 
 
 
 

KOSTNADER 
 
Lønn- og personalkostander representerer 72 prosent av VID kostnadsbase, mens husleie 
utgjør 14 prosent og øvrige kostnader (lisenser og AV-utstyr, markedsføring, telefon, reise, 
seminar o.l.) utgjør resterende 14 prosent. Lønn og personalkostnader og husleie vies her 
særskilt oppmerksomhet. 
 

Personalkostnadene øker med 52 171 millioner fra 374,2 millioner i 2020 til 416 335 i 2021 
som i hovedsak skyldes oppbemanning i fagstillinger for å bemanne strategiske satsninger, 
økt faglig aktivitet samt profesjonalisering av administrasjonen. Til sammen vil bemanningen 
øke med 46 årsverk fra 2020 til 2021. Økningen i antall årsverk kommer i all hovedsak på 
vitenskapelige stillinger. Administrative årsverk utgjør 25 prosent av økningen. VID har per i 
dag 95 ansatte som er 62 år der deler av disse er erstattet i vedlagte budsjett.  
 
Økningen i personalutgifter fortsetter å noe videre i langtidsperioden frem til 2025. Økningen 
i personalkostnader er lavere enn inntektsøkningen som er hovedforklaringen til de bedrede 
økonomiske resultatene i langtidsbudsjettet. Det er budsjettert med en lønnsvekst i 2021 på 3 
prosent. Etter et år med et svært moderat lønnsoppgjør kan det bli et ytterligere press i 
fremtidige lønnsoppgjør. VID er heller ikke lønnsledende og operer i et marked der det i 
økende grad er konkurranse om kunnskapsarbeidere. Økt konkurranse om kompetansen kan 
medføre at lønningene på høgskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   
 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

50 Fast lønn og feriepenger -272 179 -306 476 -317 788 -320 246 -330 788 -330 726

51 Variabel lønn -20 595 -24 459 -29 635 -36 408 -36 664 -36 810

52 Personalkostnader HRM -1 056 -1 093 -1 118 -1 118 -1 118 -1 118

54 Sosiale kostnader -80 664 -83 354 -87 055 -88 561 -91 386 -91 388

55 Variabel lønn via faktura -4 363 -5 682 -5 702 -5 492 -5 492 -5 492

58 Refusjoner 7 243 8 129 7 804 7 804 7 804 7 804

59 Øvrige personalkostnader -2 551 -3 400 -3 390 -3 409 -3 295 -3 315

Totalsum -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045
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Antall faste årsverk øker fra 439 ansatte i 2020 og øker videre til 515 i 2025. Økningen i faste 
årsverk skyldes i hovedsak strategiske satsninger som gir en økning i antall studenter, 
studiepoeng og kandidater på høgskolen, i tillegg til flere stipendiater.  
 
Variabel lønn økes jevnt fra 20,6 millioner i 2020 til 36,8 millioner i 2025 og er en funksjon 
av lønn til delte stillinger, sykepenger, timelærere m.m.  
 
Erfaringer fra pandemien og ut fra et bærekraftperspektiv er det lagt til grunn 30 prosent 
reduksjon i reise- og seminarkostnader for 2021 sammenliknet med 2020 og videre i perioden. 
Det er også grunn til å tro at reiseaktiviteten i 2021 fortsatt vil være redusert på grunn av 
Covid-19. 

Sosiale kostnader består hovedsakelig av arbeidsgiveravgift og pensjoner. Arbeidsgiver-
avgiften endres i takt med lønnskostnadene. Den bokførte pensjonskostnaden til KLP vil være 
avhengig av flere ulike momenter som fremtidig forventet levealder, fremtidig forventet 
rentenivå etc. og er vanskelig å forutsi, men pensjonspremien i budsjettet er basert på 
estimatene fra KLP. Tilsvarende er pensjonspremien til SPK basert på estimatene fra SPK.    

 

Eiendomskostnader  
I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en vesentlig økning i eiendomskostnadene som en 
følge av omfattende arbeid med samlokalisering og campusutvikling i Bergen, Stavanger og 
Oslo, samt en vesentlig økning i husleiekostnader i Oslo til tilnærmet markedsleie i henhold 
til aksjonæravtalen mellom VID vitenskapelige høgskole og VIDs eiere. Eiendomskostnadene 
er totalt budsjettert til å øke med 23,1 millioner fra 2021 til 2025. Til fradrag kommer 
leieinntekter på Diakonova som er budsjettert med 12,1 millioner for hvert år i perioden 2021-
2025.  I forbindelse med campusutviklingsprosjektene er det budsjettert med en økning i 
investeringer av møbler, IT og AV-utstyr samt konsulenter som særlig reflekteres i budsjettet 
i årene 2021 og 2022. Det er også budsjettert med en økning i konsulenttjenester i 2021 til 8,1 
millioner i forbindelse med samlokalisering og campusutvikling. 
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STRATEGISKE SATSNINGER 

Virksomhetsplanen for 2020-2021 beskriver høyskolens arbeid i perioden for å nå 
hovedmålene i strategien. Styret har for inneværende fase av strategiperioden gitt føringer om 
å fokusere på følgende områder: 

• campusutvikling  
• pedagogisk kompetanse 
• ekstern samhandling  
• bærekraft 
• internasjonalisering 
 

Campusutvikling 
Campusprosjektene vil kreve stor oppmerksomhet av VIDs ledelse og hele organisasjonen, og 
er fortsatt de tre største enkeltprosjektene i denne perioden. I langtidsbudsjettet er det lagt til 
grunn en vesentlig økning i eiendomskostnadene som en følge av omfattende arbeid med 
samlokalisering og campusutvikling, samt økte husleiekostnader. I VIDs campusstrategi 
legges vekt på å ha en digital infrastruktur som støtter opp om flercampusmodellen og 
desentralisert utdanning. For å styrke institusjonen egen evne til å håndtere en ambisiøs 
utviklingsagenda, vil også IT- og eiendomsavdelingens kapasitet og kompetanse bli styrket. 
 
Digitalisering 
Fakultetene arbeider med å utvikle og implementere nye digitale undervisnings- og 
vurderingsformer i sine programmer, og arbeidet har skutt fart under pandemien. Senter for 
læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) har allerede i 2020 blitt styrket for å møte 
koronakrisen og omlegging til digital undervisning, og vil fortsette å styrke sin kompetanse og 
kapasitet og kunnskapsutvikling knyttet til pedagogisk bruk av teknologi. Det er særlig 
utvikling av digital kompetanse i samspill med pedagogisk kompetanse som vil være i fokus 
fremover. Den digitale satsningen videreføres i langtidsperioden. Det forventes også at det 
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budsjetteres med prosjektinntekter fra og med 2021 på minimum kr 200 000,- og deretter 
økende frem til 1,5 millioner i 2025.  
 
VID har over tid investert i digital infrastruktur, og utvikler nå sin digitaliseringsstrategi som 
er planlagt ferdigstilt i våren 2021. Digitalisering vil på sikt gjennomsyre hele VIDs 
virksomhet, noe som gir et større behov for ressurser til tverrfaglig programledelse, utvikling 
og rådgivning. 

Kompetanse  
VID har utfordringer med å nå måltallene og å øke andel førstestillings- og toppkompetente 
blant vitenskapelig ansatte, både grunnet aldersavgang, manglende opprykk til professor og 
dosent og utfordringer med å rekruttere ved utlysninger. Det er ønskelig å øke andel 
førstestillings- og toppkompetente i perioden 2021-2025. Kompetanseløftet er en viktig 
investering i den fremtidige utviklingen av VID. Det er planlagt utvikling av to nye ph.d.-
programmer, henholdsvis i helsevitenskap og pedagogikk, og utvikling av to mastergrads-
programmer i barnevernsarbeid, som vil kreve investeringer og høy oppmerksomhet. Det er 
budsjettert med ekstraordinære tiltak for å lykkes med disse satsningene. I budsjettet er det 
også tatt høyde for 7 nye rekrutteringsstillinger, basert på tildeling i revidert nasjonalbudsjett, 
juni 2020.  
 
Som et første ledd i en nasjonal satsning på desentraliserte utdanninger i sykepleie og 
vernepleie, utvider VID med desentralisert utdanning i Bærum og Helgeland i 2021. Det vil 
være behov for tilførsel av faglige og noe administrative ressurser for å kunne realisere denne 
satsningen. Satsningen i Helgeland har også mottatt prosjektinntekter fra både nasjonale og 
regionale kilder. 

Tildelingen av nye studieplasser til andre formål vil også kreve noe økning i undervisnings- 
og forskningsstillinger, og en viss styrking av studieadministrasjonen. Forsknings-
administrasjonen styrkes også for å understøtte jevn økning i antall ph.d.-studenter, og for å 
styrke prosjektstøtten til utvikling av gode søknader om ekstern finansiering av forsknings-, 
utdannings- og utviklingsprosjekter, herunder også søknader til Norges forskningsråd og EU.  

Internopplæring og lederutvikling er viktige virkemidler for realisering av VIDs målsetninger. 
Det er viktig at ledere vedlikeholder og utvikler sin lederkompetanse og at internopplæringen 
er strategisk forankret. Opplæringen og lederutviklingen skal understøtte VIDs pågående 
prosesser mot strategiske mål. Derfor er det ønskelig å styrke HR-seksjonen gjennom å 
ansette en programansvarlig for internopplæring og lederutvikling samt styrke arbeidet med 
rekruttering i en fase med mange tilsettinger. 

Styrke profil og ekstern samhandling 
VID skal de nærmeste årene styrke sin profil som en moderne verdibasert høyskole med en 
tydelig nasjonal og regional profil. Det handler om å ta plass i den offentlige samtalen, og 
være tett kontakt med nasjonale og regionale myndigheter. Undersøkelser gjennomført i 
september 2020 har vist at VID har lav kjennskap i sine primære målgrupper. VID har til nå i 
liten grad prioritert langsiktig arbeid med merkevarebygging og har i all hovedsak hatt en 
taktisk tilnærming i forbindelse med årlige studentrekrutteringskampanjer. God kjennskap til 
VID er viktig for å rekruttere studenter og ansatte, og for å være en attraktiv 
samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt. Rektor ser derfor behov for å styrke kapasitet 
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og kompetanse i kommunikasjonsarbeidet for å øke kjennskapen til VID, og også øremerke 
midler til arbeid med merkevarebygging. 
 
Bærekraft 
Rektor ønsker å forsterke og løfte frem bærekraft som en integrert del av VIDs strategier, 
handlingsplaner og programmer i strategiperioden. FNs bærekraftsmål deles inn i tre 
dimensjoner der miljø- og økonomidimensjonene ofte vies mest oppmerksomhet. Den sosiale 
dimensjonen er imidlertid også viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling, og det er denne 
dimensjonen VID med sin faglige profil skal ha fokus på og har særlig gode forutsetninger for 
å bidra til bl.a kunnskapsutvikling og deltakelse i den offentlige samtalen.  
 
Risikostyring og kontroll 
VID er inne i en vekst- og utviklingsfase med mange parallelle prosesser, og har behov for en 
god risikostyring og kontroll. VID etablerer nå en ordning med internrevisjon som 
virkemiddel for forbedringsarbeid, utvikling og læring. Internrevisjonsordningen gjøres av 
PriceWaterHouseCoopers. 
 

OPPSUMMERING 

Til tross for at det er berettiget usikkerhet knyttet til pandemien, er det er relativt lav risiko 
knyttet til inntektene i budsjettet for 2021 siden statstilskuddet utgjør om lag 74 prosent av 
inntektene. Øvrige inntekter er basert på studieinntektene som utgjør om lag halvparten av de 
øvrige inntekter. Økning av andelen toppkompetente og styrking av forsknings-
administrasjonen forventes å ha en positiv effekt på eksternfinansiert aktivitet. Det er likevel 
knyttet noe større usikkerhet til prosjektinntektene. Prosjektinntektene utgjør en liten del av de 
totale inntektene og store prosentvise avvik i prosjektinntektene vil relativt sett har liten 
betydning. VID har gjennomgående god og stabil søkning til studieprogrammene. Risikoen 
knyttet til samlede inntekter vurderes derfor som moderat. 

Personalkostander representerer ca. 72 prosent av kostnadsbasen og eiendomskostnader 14 
prosent av kostnadsbasen. I 2021 planlegges det en styrkning av bemanningen med 46 
årsverk, hovedsakelig faglige årsverk for å sikre forsvarlig drift og videre satsning på 
utdanning og forskning. Til sammen er det 92 personer som er 62 år eller eldre som vil gå av 
med pensjon, og som det ikke fullt ut er tatt høyde for i budsjettet. 

Utgifter til husleie og eiendomsrelaterte forhold øker i 2021, og videre utover i langtids-
perioden med til sammen 23 millioner. Samlokalisering i Oslo, Bergen og Stavanger vil 
medføre betydelige flyttekostnader og økte husleiekostnader. Det er knyttet usikkerhet til 
noen av enkeltpostene, men det er likevel vår vurdering at det er mulig å styre kostnadene 
innenfor budsjettrammen for 2021. Investeringene i bygg og digital infrastruktur vil trolig 
bidra til å gjøre VID til en attraktiv høyskole og et godt sted å være for studenter og ansatte. 
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Langtidsbudsjettet 2022-2025 

Langtidsbudsjettet for 2022-2025 reflekterer at VID er i utvikling og vekst. VID har høye 
ambisjoner og skal de nærmeste årene styrke sin profil som en moderne og verdibasert 
høyskole. Budsjettet viser gjennomgående et overskudd i årene 2022-2025. Svakest resultat er 
beregnet i årene 2022, blant annet fordi flere nye studieprogram er under oppbygging og først 
vil gi resultateffekt noe senere, at VID iverksetter ekstraordinære tiltak for å øke andelen 
toppkompetente, at det er planlagt en stor fellessamling for alle VIDs ansatte, og at det er 
foretatt betydelige investeringer i teknisk infrastruktur og møbler.  

VID har lagt bak seg en vellykket fusjon, og er godt i gang med samlokalisering i Bergen og 
bygging av nytt campus i Stavanger og med samkjøring av studieprogrammer. Med utvikling 
av tre parallelle campusprosjekter er det noe usikkerhet knyttet til samlokalisering av campus. 
Usikkerheten er imidlertid størst knyttet til VID Oslo både med hensyn til kostnader og 
fremtidig konsept for samlokalisering med NLA i 2024. 

Langtidsbudsjettet viser en betydelig inntektsøkning som gir økt handlingsrom for høgskolen, 
men veksten innebærer også økte kostnader til personal og eiendom. Vurderingen er at 
budsjettert inntektsøkning er realistisk, og at det er mulig å styre kostnadene slik at de 
økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til føringene gitt fra styret. 
Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til 11,1 prosent i 2021 og 15,8 prosent i 
2025. 

Den største usikkerheten i langtidsbudsjettet er knyttet til om investeringene som gjøres i 
kompetanseløft, bygg og infrastruktur og noe økt ressursbruk medfører økt aktivitet og 
inntekter. Fakultet for helsefag, som har flest studenter og ansatte, arbeider nå med å utvikle 
fakultetet uavhengig av campustilhørighet for å legge til rette for god faglig ledelse og 
stimulere til tverrfaglig utvikling og god utdanningskvalitet.    

Stiftelsen Diakonhjemmet har startet et prosjekt for å se på mulighetene for å samarbeide mer 
på tvers av virksomhetene, og derigjennom øke kvaliteten og redusere sårbarheten i de 
administrative tjenestene. Det er grunn til å tro at prosjektet vil munne ut i fellesløsninger på 
flere administrative områder som kan bidra til flere moderne, digitale og brukervennlige 
tjenester der gevinstene på sikt vil være lavere ressursbruk og gode selvbetjeningsløsninger. 
 
Det er knyttet usikkerhet til premiesatsen for pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse, men 
det er en usikkerhet som høyskolen deler med hele UH-sektoren.     

Ansatte med førstekompetanse er etterspurt, og det er flere enn VID i sektoren som strever 
med å heve den formelle kompetansen. Økt konkurranse om kompetansen kan medføre at 
lønningene på høyskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   

 

 
Ordliste 
 
Førstestillingskompetanse (1. kompetanse): også betegnet hhv. førsteamanuensiskompetanse og 
førstelektorkompetanse, er samlebetegnelser på den kompetanse man må ha for å inneha stilling som 
førsteamanuensis, seniorforsker, førstebibliotekar eller førstelektor ved norske universiteter, 
forskningsinstitutter og høyskoler. Førsteamanuensiskompetanse er identisk med et krav om norsk 
doktorgrad eller likeverdig vitenskapelig kompetanse, og gjelder for opprykk til førsteamanuensis, 
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seniorforsker (forsker II) og førstebibliotekar,[1] mens førstelektorkompetanse har egne 
kompetansekrav med vekt på pedagogisk utviklingsarbeid.  
 
Ordinær student: er en student som er "ordinær" i den forstand at vedkommende ikke er i etter- eller 
videreutdanning. Studenten tar heller ikke fjernundervisning. 
 
Resultatbasert finansiering: de resultatbaserte midlene er fordelt på bakgrunn av resultat på følgende 
indikatorer: 
 
- Antall studiepoeng (åpen ramme) 
- Antall utvekslingsstudenter (åpen ramme) 
- Antall ferdigutdannet kandidater (åpen ramme) 
- Antall doktorgradskandidater (åpen ramme) 
- Inntekter fra EU (lukker ramme) 
- Inntekter fra Norges forskningsråd og regionale utviklingsfond (lukket ramme) 
- Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) (lukket ramme) 
- Vitenskapelig publisering (lukket ramme) 
 
Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 
rammen får institusjonene uttelling basert på egne resultater på indikatorene. Det betyr at 
institusjonene får mer midler dersom de produserer flere studiepoeng, kandidater, 
doktorgradsstipendiater og utvekslingsstudenter. Indikatorene vitenskapelig publisering, inntekter fra 
EU, Forskningsrådet og regionale forskingsfond og øvrig BOA-virksomhet har hver sin egen lukkede 
budsjettramme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av hvilket resultat 
institusjonen oppnår sammenlignet med de andre institusjonene. For indikatorene som har lukket 
budsjettrammer, blir satsene beregnet for hvert år på grunnlag av resultatene i sektoren.  
 
Semesteravgift: en forholdsvis lav avgift (SiO kr 600,- per semester) som bidrar til finansiering av 
ulike velferdstiltak for studenter. 
 
Studieavgift: som er studentenes egenbetaling for å gå på høyskolen. 
 
Studiepoeng: Studenter får godskrevet studiepoeng når de har oppfylt de krav som stilles for å bestå et 
fag. En heltidsstudent skal ta 60 studiepoeng hvert studieår.  
 
Toppkompetanse: Professorkompetanse, høyskoledosent. 
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Innledning 
Virksomhetsplan for VID vitenskapelige høgskole AS styres av visjon og målsetninger for høgskolen, 
slik disse er formulert i vedtekter, Strategiplan for VID 2018-2028 og Kunnskapsdepartementets 
målformuleringer, politiske mål og forutsetninger for sektoren.  
 
VIDs strategiplan representerer en forpliktende strategi for utviklingen av høgskolen.  
Visjonen for VID er å være: 

Én verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning 
og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans. 

 
I strategiplanen er det identifisert 3 verdier som grunnlag for høgskolens virksomhet: 
- Helhetlig menneskesyn 
- Solidarisk engasjement  
- Fremtidsrettet kunnskap 
 
Det er i tillegg formulert følgende motto for VID: 
 
Engasjert for mennesket – lokalt og globalt 
 
Strategiplanen definerer følgende hovedstrategier for VID for perioden 2018-2028: 

• VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste 

generasjons praksis 

• VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 

• VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse  

• VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 

• VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 

• VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

Disse hovedstrategiene skal realiseres gjennom toårige, rullerende mål og prioriteringer for 

høgskolens virksomhet.  

Virksomhetsplanen er høgskolens overordnede plan og styringsdokument for en del av 
strategiperioden (2020 og 2021) og uttrykker styrets prioriteringer som handlingsplanene for 
høgskolens fakulteter, sentre og seksjoner skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede 
ledelse har ansvar for å følge opp.  
 
Virksomhetsplanen fokuserer primært på områder hvor det behov for satsninger og endringer utover 
ordinær drift.  

 
Prioriteringer i 2020 og 2021 
Høgskolestyret har fastsatt følgende prioriteringer for neste fase av strategiperioden: 

• Pedagogisk utvikling 

• Internasjonalisering 

• Ekstern samhandling 

• Campusutvikling 

• Bærekraft 
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Disse områdene vil ha et særlig fokus i arbeidet med å realisere strategiplanen (2018-2028) i 
perioden 2020-2021. 
 
Virksomhetsplanen har gjennomgått en omfattende revisjon for å forberede neste toårsperiode, 
med unntak av virksomhetsmålene, som ligger fast på samme måte som KDs definerte sektormål. 
KDs målstruktur er under revisjon og det forventes en forenklet målstruktur med virkning fra 2020. 
 
Resultatmålene gjelder 2020. Planen vil bli revidert høsten 2020 med justering av resultatmål for 
2021. Resultatmålene er justert for 2021. 
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I Utdanning og forskning 
 

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

 
Virksomhetsmål 1 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr forskningsnær, praksisrelevant og framtidsrettet utdanning av høy 
internasjonal kvalitet og med vekt på verdibevissthet, kulturforståelse, livssynskompetanse og neste 
generasjons praksis. VID er en sentral arena for utdanningsnær helse- og sosialfaglig, teologisk, 
diakoni- og misjonsfaglig forskning, samt utdanningsfaglig forskning, av høy internasjonal kvalitet.   
 

  
Tiltak   
Policy- og planarbeid  

1. Implementere nye studieplaner innenfor helse-, omsorg- og sosialfag basert på nasjonale 
føringer, nye nasjonale forskrifter og felles rammeplaner for høgskolens utdanninger  
 

Utviklingsprosjekter og – prosesser  
2. Utrede og eventuelt etablere barnevernutdanning i VID 
3. Utrede og eventuelt etablere utdanningstilbud som kvalifiserer for spesialistgodkjenning av 

sykepleiere innenfor graden master i avansert klinisk allmennsykepleie i VID 
4. Evaluere Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) i 2021. 
5. Utvikle ny ph.d.-grad i pedagogikk med tanke på søknad til NOKUT om akkreditering høsten 

2020 og oppstart sommeren 2021. 
6. Evaluere forskningsgruppene i 2020-2021 med tanke på videreutvikling og styrking, evt. 

sammenslåing og avvikling. 
 

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Sikre operasjonalisering av system for utdanningskvalitet og styrke fokus på kontinuerlig 

kvalitetsarbeid/-utvikling i utdanning og forskning 
2. Styrke pedagogisk kompetanse, herunder elæringskompetanse og veiledningskompetanse, 

hos vitenskapelig ansatte i alle studieprogram   
a. Implementere funksjon som pedagogisk koordinator ved alle fakultetene 
b. Tilby kompetanseutvikling innenfor studieprogramledelse i samarbeid med UH-nett 

Vest 
c. Gjennomføre mentor-/veiledningsordning for nyansatte i undervisningsstillinger 
d. Implementere meritteringsordning for undervisere  
e. Stimulere til og belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og 

undervisning, herunder nominere innovative tiltak til Utdanningskvalitetsprisen 

(Diku) 

f. Identifisere miljø/satsningsområde for fremtidig søknad om Senter for fremragende 

utdanning 

3. Sikre at tildeling av FOU-tid bidrar til at VIDs evne til å publisere vitenskapelige resultater, få 
tilslag på søknader om ekstern finansiering og kapasitet til å gjennomføre pedagogisk 
utviklingsarbeid styrkes i alle fagenheter og for VID samlet  

4. Sikre høy gjennomføringsgrad i alle studieprogram, inkl. ph.d.-studiene  
5. Styrke rekrutteringen til kirkelige utdanninger   
6. Innføre ordninger for forskningsaktive studenter i alle studieprogram   
7. Øke internasjonalisering og mobilitet i samlet studie- og forskningsportefølje 

a. Bli Europeisk Universitet i samarbeid med partnerinstitusjoner i European University 
Alliance of Inclusion, Integration and Involvement (IN3)  
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b. Bygge inn utveksling som forventning til normale studieløp på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå.  

c. Utvikle og tilrettelegge høgskolens studieprogrammer for å øke antall innreisende 
studenter  

d. Styrke internasjonalt samarbeid og deltakelse i internasjonale nettverk knyttet til 
utdanning og forskning blant høgskolens vitenskapelig ansatte 

e. Styrke kapasitet og rutiner for å tilby gjesteopphold for internasjonale undervisere og 
forskere 

f. Være vertskap for internasjonale forskningskonferanser 
g. Tilsette flere internasjonale forskere i bistillinger 
h. Styrke rekrutteringen av internasjonale selvfinansierte ph.d.-studenter 
i. Utvikle et stipendprogram for studentmobilitet til prioriterte samarbeidspartnere  

8. Implementere og støtte utviklingen av tre fremragende forskningsmiljøer basert tildeling i 
2019 

9. Øke andelen nivå 2-publikasjoner og publikasjoner i samarbeid med internasjonale 
medforfattere  

10. Øke antall søknader om ekstern forskningsfinansiering samt deltagelse i utvikling av søknader 
om EU-finansiering fra Horizon Europe. 
 

 
Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparametere: Gjennomføring av bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger: 

• Andelen bachelorkandidater i 2017-kull som gjennomfører i 2020: 65%  

• Andelen heltids masterstudenter i 2018-kull som gjennomfører i 2020: 35 %  

• Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere: 70 %   
Styringsparametere: Studentenes studieinnsats og tilfredshet: 

• Faglig tidsbruk(timer) pr uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret): 35/15 timer 

• Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret): 4,3 

Styringsparameter: Vitenskapelig publisering: 
• Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk: 0,9 

Styringsparameter: EU-samarbeid: 
• Verdien av Horizon 2020 – kontrakter pr FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU): 8000 

• Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter: 1,0 % 
 
VIDs interne styringsparametre: 

• Antall studenter: 5500 
o Bachelor: 2900 
o Master: 1050 
o Ph.d.: 90 
o Videreutdanning: 1550 
o Studiepoengproduksjon (60 poengs-ekvivalenter): 3480 

 

• Utreisende studenter totalt(antall): 390 

• Innreisende studenter totalt(antall): 50  

• Andel bachelorstudenter (heltid) som gjennomfører 1 år etter normert tid: 80% 

• Andelen bachelorstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 74% og 80% 

• Andelen masterstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 40 % og 50 % 

• Avlagte ph.d.-grader: 13 
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• Nominasjoner av innovative tiltak til Utdanningskvalitetsprisen: 1 

• Antall vitenskapelig ansatte på basiskurs i høgskolepedagogikk: 50 

• Meritterte undervisere: 3 

• Antall internasjonale vitenskapelig tilsatte i bistillinger: 13 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (samlet): 1,6 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (30 % FOU): 1,2 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (40 % FOU): 1,8 

• Publikasjonspoeng pr lektorstilling (20 % FOU): 0,7 

• Antall publikasjonspoeng: 220 

• Andel nivå 2-publikasjoner: 20 % 

• Andel artikler med internasjonale medforfattere: 30 % 

• Vertskap for internasjonale forskningskonferanser: 1 

• Marie Skłodowska-Curie-stipendiater: 2 

• Antall internasjonale ph.d.-stipendiater ansatt ved VID: 8 
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II Tydelig samfunnsaktør gjennom utvikling, kunnskapsdeling, innovasjon og 
verdiskaping 
 
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 

Virksomhetsmål 2 
VID vitenskapelige høgskole er en attraktiv samarbeidspartner og tydelig samfunnsaktør som bidrar 
til kunnskapsdeling, utvikling, innovasjon og verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt med 
vekt på utvikling av fremragende fagmiljøer, solidarisk samhandling og bærekraftig virksomhet.  
 

Tiltak 
Policy- og planarbeid 

1. Implementere delstrategi for ekstern samhandling  
2. Utvikle og implementere plan for intern og ekstern kommunikasjon 
 

Utviklingsprosjekt og -prosesser  
1. Utvikle kunnskapsmiljøer/kunnskapsklynger i tilknytning til campusutvikling i Bergen, 

Stavanger og Oslo, med eiere og andre aktører  
2. Utvikle strategiske samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer med eierorganisasjoner 

forskningsmiljø, offentlige myndigheter og tjenesteytere, regionalt og nasjonalt 
3. Øke oppdragsvirksomheten i VID til 10 % av totale inntekter 
4. Stabilsere gaveinntekter fra 2019-nivå og utarbeide plan for videre vekst innenfor annen 

form for fundraising  
5. Styrke Misjons- og diakoniarkivet som nasjonal aktører innenfor misjons- og diakonihistorie  
6. Evaluere Senter for interkulturell kommunikasjon i 2021. 

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

1. Styrke samarbeidet med arbeidslivet, alumni og andre brukergrupper i utviklingen og 
videreutviklingen av studier, forskning og innovasjonsprosjekter 

a. Fortsette ordningen med regionale løsninger for samarbeid med arbeidslivet, og et 
nasjonalt RSA 

b. Øke antall kombinerte stillinger mellom utdanning/forskning og praksisfelt 
2. Vedlikeholde og videreutvikle eksisterende samarbeid med offentlige myndigheter, andre 

UH-institusjoner, organisasjoner og arbeidsliv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
3. Vurdere videreføring av IAB (International Advisory Board)  

4. Styrke yrkes- og arbeidslivsrelevansen av disiplinstudier gjennom økt samarbeid med aktuelle 
arbeidsgivere 

a. Etablere og ta i bruk ordninger for hospitering/praksis/prosjekt  
b. Etablere og utvikle ordninger for bachelor-/masterprosjekter hos/for/med aktuelle 

arbeidsgivere 
5. Tilby kompetansehevende utdanningstilbud til offentlig og frivillig sektor  
6. Styrke VID-ansattes deltakelse i samfunnsdebatten relatert til VIDs fagområder og 

formidlingen av resultater av forskning og fagutviklingsprosjekter   
7. Utvikle og implementere kandidat- og avtagerundersøkelser  

 

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Relevans i utdanning: 

• Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 
(NIFU/kandidatundersøkelsen): 90 %  
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Styringsparametere: Innovasjon: 
• Bidragsinntekter fra Forskningsrådet pr faglige årsverk(DBH): 50 000  

• Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglige årsverk BOA(DBH): 110 000  
 
VIDs interne styringsparametere: 

• Antall kombinerte stillinger: 8 

• Gave- og fundraisingsinntekter: Samme nivå som 2019 

• Antall kronikker i fag- og dagspresse: 30 

• Forskningsnyheter pr mnd basert på forskningsprosjekter i VID forskningsgrupper og VIDs 

ph.d.-kandidater: 4 
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III Livslang læring og tilgang på utdanning og nødvendig arbeidskraft og 

kompetanse 

Sektormål 3. God tilgang til utdanning 
 
Virksomhetsmål 3 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr desentralisert, fleksibel og godt tilgjengelig utdanning innenfor 
høgskolens fagområder, og med høgskolens profil og signatur, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
og er tilstede som en synlig og attraktiv samarbeidspartner i fire regioner.  
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid 

1. Utrede nye formater for utdanning og kompetanseheving innenfor høgskolens fagområder 
 
Utviklingsprosjekt og -prosesser  

1. Tilby videre- og oppdragsutdanninger og fleksible, deltids studietilbud på alle 

utdanningsnivåer, i samarbeid med eiere, prioriterte praksisaktører, og andre organisasjoner 

og UH-institusjoner, lokalt og regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

2. Styrke tilgjengelighet til og innsalg av høgskolens studietilbud  

3. Tilby kompletterende utdanning innenfor aktuelle profesjonsutdanninger  

4. Styrke bruken av digitale og elæringsbaserte verktøy og læringsopplegg i alle studieprogram 

med tanke på flerbruk og oppskalering 

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

1. Sikre kandidatproduksjon i henhold til måltall for alle utdanningene som tilbys ved høgskolen 
2. Revidere handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (universell utforming av 

læringsmiljøet) 
3. Planlegge elæringsrom/produksjonsstudio i alle campusprosjektene 

 
  

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Dimensjonering: 

• Kandidattall i helseutdanningene, jfr. måltall (DBH): Sykepleie: 339, Vernepleie: 110, 

Ergoterapi: 30 og ABIOK: 50 (kreftsykepleie)  

 

VIDs interne styringsparametre:   

• Antall studenter på fleksible utdanningstilbud: 300 
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IV Effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av virksomheten, kompetansen og 
ressursene 
Sektormål 4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 
Virksomhetsmål 4 
VID vitenskapelige høgskole er en konkurransedyktig, attraktiv, solid og nyskapende vitenskapelig 
høgskole med tydelig profil, høy kvalitet og relevans, samt effektiv, solidarisk og bærekraftig 
forvaltning av ressursene. 
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid  

1. Utarbeide plan for bærekraftig virksomhet og reduksjon av VIDs klimaavtrykk  

2. Utarbeide plan for digitalisering av faglig og administrativ virksomhet 
 

Utviklingsprosjekt og –prosesser 
1. Gjennomføre samlokalisering og campusutvikling i Oslo, Bergen og Stavanger i tråd med 

vedtatt plan for campusutvikling og sikre at de nye campusene er: 
a. Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 

kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst. 
b. Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand. 
c. Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og 

samhandling, har gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur. 
2. Videreutvikle og effektivisere administrative funksjoner, arbeidsprosesser og kompetanse  

3. Utvikle felleskultur med fokus på godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av 

medarbeiderskap  

a. Videreutvikle nyansattprogram,  

b. Styrke lederutvikling med fokus på utdannings- og forskningsledelse  

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Videreutvikle system for internkontroll, virksomhetsstyring og ledelsesrapportering   

a. Videreutvikle felles budsjettmodell/prinsipper for budsjettering  

b. Videreutvikle felles normer for vekting av pedagogisk arbeid  

c. Gjennomgå og følge opp ressursbruken knyttet til 

utdanningsvirksomheten/undervisning på tvers av fagenheter, studieprogram og 

studiesteder 

2. Bruke kompetanse- og stillingsplaner aktivt i organisasjonsutvikling og måloppnåelse 

a. Fortsette mentorvirksomhet for vitenskapelige ansatte i karriereløp til førstelektor 

eller professor/dosent 

b. Styrke satsningen på toppstillinger, herunder gjennomføre ekstraordinære tiltak for å 

rekruttere dosenter/professorer 

3. Styrke arbeidet med internasjonal rekruttering og utlysning av stillinger (EURAXCESS) 
4. Styrke og utvikle samarbeidet med studentene og studentdemokratiet 
5. Implementere handlingsplan for likestilling og mangfold i VID  
6. Styrke kjennskapen til merkevaren VID  
7. Videreutvikle arbeids- og læringsmiljøet og IA-fokus  

a. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2020 og følge opp resultatene fra 
undersøkelsen 

b. Følge opp handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
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8. Planlegge for og realisere synergier av samlokalisering  
9. Følge opp status som Miljøfyrtårn for å redusere klimaavtrykk knyttet til alle deler av 

høgskolens virksomhet 
 

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Effektivitet: 

• Antall studiepoeng pr. faglige årsverk (DBH): 850 /15 (60 poengs ekvivalenter)   
 

Styringsparameter: Likestilling: 
• Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH): 60%  

• Andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger(DBH) (eksl. stipendiat-, 
rekrutterings- og åremålsstillinger): 20% 

 
 
VIDs interne styringsparametre: 

• Sykefravær blant ansatte: < 5 %  

• Andel førstestillinger: 60%  

• Andel dosent-/professorstillinger: 16%  

• Antall postdoktorer: 6 
 
 
 
 
 
 



 Vedtakssaker -  Rekruttering og VIDs verdigrunnlag :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Arkivsak-dok.: 15/01052-20 Arkivkode.: 201 
Saksbehandler Marianne Brattland 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Revisjon av ansettelsesreglement 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret vedtar ansettelsesreglementet med de kommentarer som framkom i møtet. 
 

Sammendrag 
På styremøtet i september 2020 ble utkast til revidert ansettelsesreglement lagt frem. Styret ønsket å 
se ansettelsesreglementet i sammenheng med VIDs retningslinjer og rutiner for ansettelser, og bad 
om å få saken tilbake når også retningslinjene er utarbeidet. Administrasjonen har jobbet videre med 
justeringen av reglementet og har også revidert retningslinjene. Formålet med revisjonen av 
ansettelsesreglementet var et ønske om forenkling og forbedring av rekrutteringsprosessene samt 
bidra til å harmonisere reglementet med gjeldende lover og regler. Ansettelsesreglementet med 
tilhørende retningslinjer har vært drøftet med tillitsvalgte i møte 30. november 2020. 
Ansettelsesretningslinjene har også vært til behandling i rektors ledergruppe 17. november 2020.  
 
Rammeverket for ansettelser  
Rammeverket som knyttes til ansettelse består av tre elementer. Første del er ansettelses-
reglementet som er overordnet rammeverk knyttet til lover og regler. Reglementet besluttes av 
høgskolestyret. Retningslinjene for ansettelser er en ytterligere spesifisering av reglementet, og som 
fastsettes av rektor etter drøfting med arbeidsutvalget for tillitsvalgte. Ansettelsesrutinene er 
prosedyrebeskrivelse for praktisk gjennomføring av rekruttering og ansettelse ved VID, som forvaltes 
av HR-seksjonen og besluttes av HR-sjef. 
  

 
 
 
Endringer i nytt ansettelsesreglement 
I forbindelse med revisjon av reglementet har reglementet fått nytt navn og er endret fra 
«tilsettingsreglement» til «ansettelsesreglement» og er på denne måten tilpasset begrepsbruken iht. 
arbeidsmiljølovens kapittel 14 og universitets- og høyskolelovens kapittel 6 der betegnelsen 
«ansettelse» brukes. Det er videre gjennomført en generell harmonisering av begrepsbruk i tråd med 
relevant lovverk. 

Ansettelsesreglementet

- besluttes av høyskolestyret

Ansettelsesretningslinjer

- besluttes av rektor

Ansettelsesrutiner

- forvaltes av HR
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Ansettelsesreglementet har en generell innledning med felles bestemmelser for alle stillinger ved VID.  
Det er gjort et tydelig skille mellom hva styret selv skal forvalte og hva som er arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og rutiner. Retningslinjer knyttet til rekrutering og ansettelse er tatt ut av 
ansettelsesreglementet og lagt til ansettelsesrutiner. Deretter er det gjort et tydelig skille mellom 
administrative ansettelser og ansettelse av undervisnings- og forskerstillinger. Bakgrunnen for dette 
er at undervisnings- og forskerstillinger, i tillegg til å være regulert etter arbeidsmiljøloven kapitel 14, 
også reguleres av universitets- og høyskolelovens kapitel 6. Dette gjør at ansettelser i de to ulike 
ansatt-gruppene er lovregulert forskjellig. 
 
I dagens tilsettingsreglement er det en kombinasjon av regler som styret selv skal bestemme (jf. 
universitets- og høyskoleloven), bestemmelser fra arbeidsmiljøloven og rutiner og policy rundt 
ansettelser som ikke er lovfestet. I nytt ansettelsesreglement vil føringer fra universitets- og 
høyskoleloven som styret selv skal bestemme være med. Også føringer fra arbeidsmiljøloven 
opprettholdes. Retningslinjer og rutiner knyttet til selve rekrutteringen er imidlertid tatt ut av 
ansettelsesreglementet. Eksempler på dette fra gammelt tilsettingsreglement vil være «§ 11 
Prosedyrer ved utlysning av stiling», «§ 12 Behandling av søknader» og «§ 13 Intervju og innhenting 
av referanser».  
 
Ansettelser av undervisnings- og forskerstillinger er regulert av universitets- og høyskolelovens 
kapittel 6. Det betyr at dagens ordning med bl.a. et tilsettingsutvalg (heretter ansettelsesutvalg) 
opprettholdes for denne ansattgruppen, i tråd med universitets- og høyskolelovens særbestemmelser.  
 
Ansettelser av administrative ansatte er derimot kun regulert av arbeidsmiljøloven, og endringer av 
prosessen rundt ansettelser vil gjøres deretter. Ansettelsesmyndighet for administrative ansettelser vil 
bli gitt til enhetsleder. Bakgrunnen for denne endringen er et ønske om å styrke 
rekrutteringsprosessen for administrative ansatte. Ved ansettelse av administrative ansatte er ikke 
VID i direkte konkurranse kun med andre universitet og høyskoler, men også med andre bedrifter og 
organisasjoner også utenfor sektoren. Det er derfor viktig å konkurrere på «like» vilkår med andre 
bedrifter. HR vil derfor ha et forvalteransvar for rutiner og ta et større ansvar i selve 
rekrutteringsprosessen. I omleggingen ønsker vi også at tillitsvalgte skal være delaktig i 
rekrutteringsprosessen, både med deltakelse i intervjuene og som en drøftingspartner før 
konklusjonen fattes av ansettende leder. 
 
Det er ønskelig fra ledelsen side å ha studenter med i ansettelsesprosesser. Utfordringen de siste 
årene har imidlertid vært at studentene ikke har møtt opp, og det har generelt vært vanskelig å få 
studenter til å stille. For å unngå forsinkelser i ansettelsesprosessene er derfor studenters deltakelse i 
ansettelsesprosesser foreslått tatt ut av reglementet. At studentene er utelatt i selve reglementet er 
imidlertid ikke til hinder for at studenter kan delta i ansettelsesprosesser, hvilket ville være ønskelig. 
Universitets- og høyskoleloven gir åpning for at styret selv kan beslutte at studenter ikke må være 
representert i ansettelsesorganet jf. § 6-3, pkt. 1: «studentene skal være representert i 
ansettelsesorganet, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet». Av hensyn til 
ansettelsesprosessene anbefales det derfor at denne bestemmelsen tas ut av reglementet. 
 
 
 
Vedlegg:  
 

1. Ansettelsesreglement for VID vitenskapelige høgskole 
2. Retningslinjer for ansettelse ved VID vitenskapelige høgskole  



66/20 Revisjon av ansettelsesreglement - 15/01052-20 Revisjon av ansettelsesreglement : Ansettelsesreglement for VID vitenskapelige høgskole

 

 
Ansettelsesreglement for VID 
vitenskapelige høgskole 
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Kap. 1 Felles bestemmelser for ansettelser ved VID vitenskapelig 
høgskole 

 

§ 1 Innledning 

Ansettelsesreglementet gjelder fra 08.12.2020 og erstatter tidligere Tilsettingsreglement av 
02.05.2018. 
 
Ansettelsesreglementet endres ved beslutning i høgskolestyret. 

§ 2 Juridisk handlingsrom 

Ansettelser ved VID vitenskapelige høgskole reguleres, og tvist løses, etter følgende hierarki: 

1. Arbeidsmiljøloven1 med relevante forskrifter, gjelder alle ansettelser 
2. Universitets- og høyskoleloven2 med relevante forskrifter, gjelder undervisnings- og 

forskerstillinger 
3. Hovedavtalen mellom LO og Virke3, Hovedavtalen mellom YS og Virke4 og 

Parallellavtalen/Hovedavtalen mellom Akademikerne og Virke5, og 
Landsoverenskomst for Høyskoler6 

4. Ansettelsesreglement som besluttes av høgskolestyret 
5. Ansettelsesretningslinjer, som besluttes av rektor etter drøfting med AU for tillitsvalgte 
6. Rutiner utformet av HR-seksjonen og informert om i AU for tillitsvalgte og ledermøtet 

§ 3 Virkeområde 

Dette reglementet gjelder for ansettelser i alle typer stillinger ved VID vitenskapelige 
høgskole, med unntak av stillingen som rektor.  

§ 4 Definisjoner  

Med ansettelse menes i dette reglementet hele prosessen fra det er satt av midler til å 
opprette en stilling i budsjettbehandling, til det er gjort en vurdering av opprettelse av stilling 
eller ved nyrekruttering i vakanse, fastsettelse av kvalifikasjonskravene og helt til 
rekrutteringsprosessen er avsluttet.  

Ansettelsesorganet er den myndighet som har fått delegert kompetanse til å ta avgjørelser i 
ansettelsessaker, se nærmere bestemmelser om dette i kapittel 2 for administrativt ansatte 
og kapittel 3 for undervisnings- og forskerstillinger.  

Innstillende myndighet er ansvarlig for rekrutteringsprosessen, og består typisk av dekan, 
prodekan eller direktør, eller hvor dette er delegert til neste ledelsesnivå. Nærmere 

                                                             

1 https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62  

2 https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15  

3 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-virke-lo/ 

4 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-virke-ys/ 

5 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-parallellavtalen/ 

6 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/landsoverenskomst-for-hoyskoler/ 
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bestemmelser om dette finnes i kapittel 2 for administrativt ansatte og kapittel 3 for 
undervisnings- og forskerstillinger.  

Med administrative stillinger menes enhver stilling som ikke omfattes av universitets- og 
høyskoleloven. 

§ 5 Delegasjon av ansettelsesmyndighet 

a) Høgskolestyret 
 
Styret selv foretar utlysning og ansetter i stilling som rektor og direkte ansettelser etter 
universitets- og høyskoleloven. 

 

b) Ansettelse i administrative stillinger 
 
Enhetsleder7 
Ansettelse i administrative stillinger er delegert til enhetsleder. 

Ansettelsesutvalget 
Ansettelser av ledere som rapporter til rektor er delegert til ansettelsesutvalget. 

Mer om administrative ansettelser i kapittel 2. 

 

c) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger8 
 
Ansettelsesutvalget  
Ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger, er delegert til ansettelsesutvalget, herunder 
faglige lederstillinger. 

Enhetsleder 
Ansettelser i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger på inntil 1 år er delegert til 
enhetsleder og orienteres om til ansettelsesutvalget. 

Ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger som faller inn under følgende kriterier er 
delegert til enhetsleder og gjøres unntak for informasjonsplikten til ansettelsesutvalget: 

1. Kortvarige ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger hvor avtalt arbeidstid ikke 
overstiger 10 % stilling. 

2. Ansettelse av timelærere/timelønnede inntil 2 måneder og/eller hvor timer for det 
avtalte tidsrom (inntil ett semester/6 mnd), ikke overstiger gjennomsnittlig 14 timer pr 
uke (tilsvarer 37 % stilling, jfr. innmeldingsreglene for SPK). 

Mer om i undervisnings- og forskerstillinger i kapittel 3. 

§ 6 Tilknytningsform 

Alle stillinger skal ansettes i fast og fortrinnsvis i full stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1).  

Midlertidig ansettelse skal ha gyldig hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 14-9 (2), 14-10 eller 
universitets- og høyskoleloven.  

                                                             

7 Se delegasjonsreglementet 

8 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (1) hjemler Høyskolestyrets delegasjonsadgang og angivelse av 
ansettelsesorganets sammensetning. 
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§ 7 Utlysning av ledig stilling 

Utlysning av ledig stilling gjøres i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 14.  

Det understrekes at alle ansatte skal informeres om ledige stillinger i virksomheten § 14-1. 

Ansettelsesorganet fastsetter selv kvalifikasjonskravene og sørger for utlysning av 
undervisnings- og forskerstillinger. 

Ansettelse uten forutgående utlysning skal ikke gjøres for vitenskapelig ansatte, unntatt i 
tilfellene som behandles i dette reglementets § 5 a) og c), jf. universitets- og høyskoleloven § 
6-3 (4). 

Fortrinnsrett 
Midlertidig ansatte og ansatte som er sagt opp på virksomhetens forhold har fortrinnsrett, jf.  
§ 14-2. 

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. 
Dette gjelder også del av en stilling, jf. § 14-3. 

Ansettelse ved fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2 eller § 14-3 gjøres direkte ved 
endring av arbeidsavtalen og utlysning skal ikke gjøres. Ansettelsesutvalget informeres ved 
undervisnings- og forskerstillinger.  

 

Kap. 2 Ansettelse i administrative stillinger 

§ 8 Leders rolle ved rekruttering av administrativt personale/Innstillende 
myndighet 

Enhetsleder evt hvor myndighet er delegert til f.eks seksjonssjef, er innstillende myndighet 
ved administrative ansettelser. 

§ 9 Tillitsvalgtes rolle ved rekruttering av administrativt personale 

Ved ansettelse av administrativt og teknisk-administrativt personale skal HR-seksjonen og 
tillitsvalgte involveres i prosessen. Nærmere bestemmelser fastsettes i 
ansettelsesretningslinjer i tråd med dette reglements § 2 nr. 5. 
 

Ansettende leder har beslutningsmyndighet. Dersom HR-seksjonen ved HR-sjef eller 
tillitsvalgte har saklige innsigelser til ansettende leders innstilling, avgjøres ansettelsen av 
rektor.  

§ 10 Særlig om ansettelse av administrativt personale uten utlysning 

Midlertidige administrative stillinger med varighet på inntil 6 måneder kan gjøres uten 
forutgående utlysning, etter godkjenning av HR-sjef eller den HR-sjef utpeker.  

Ansettelse av timelærere/timelønnede inntil 2 måneder og/eller hvor timer for det avtalte 
tidsrom (inntil ett semester/6 mnd), ikke overstiger gjennomsnittlig 14 timer pr uke (tilsvarer 
37 % stilling, jfr. innmeldingsreglene for SPK) kan ansettes uten forutgående utlysning og 
trenger ikke forhåndsgodkjenning av HR-sjef. 
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Kap. 3 Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
(vitenskapelig personale) 

 
§ 11 Nærmere om ansettelsesutvalget for undervisnings- og 
forskerstillinger9 

a) Ansettelsesutvalgets sammensetning 

1. Arbeidsgiversiden har 3 representanter med personlig vararepresentant: Rektor leder 
utvalget, og velger arbeidsgiversidens øvrige representanter/vara og utpeker 
nestleder for utvalget. Representant(er) fra HR-seksjonen har talerett og er sekretær 
for utvalget. 

2. Arbeidstakersiden har 2 representanter med personlig vara valgt av Arbeidsutvalget 
for tillitsvalgte. 

b) Ansvar og oppgaver/rolle 

1. Ansettelsesutvalget utfører sitt oppdrag i tråd med de til enhver tid gjeldende regler 
og forskrifter knyttet til arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven, samt 
tariffavtaler og lokalt avtalte rutiner og retningslinjer ved VID vitenskapelige høgskole. 
 

2. Ansettelsesutvalget er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede, 
og både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert.  
 

3. Vedtak fattes ved vanlig flertall. Utvalgets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  
 

4. Ved behov, innkalles leder for den enhet ansettelsen gjelder med talerett knyttet til 
egne saker. 
 

5. Medlemmer av ansettelsesutvalget har rett til å få protokollført innsigelser, dersom 
man mener at vedtaket faller utenfor lov og avtaleverk, ansettelsesreglene eller 
vedtak i høgskolestyret.  Dersom minst tre medlemmer klager over et vedtak skal 
klagesaken legges frem for styret. Klage må fremsettes i møtet. 
 

c) Innstillende leder som medlem av ansettelsesutvalget  

Når innstillende leder er medlem av ansettelsesutvalget vil vedkommende fratre ved 
behandling. Unntak fra dette er når rektor er innstillende leder.  

§ 12 Innstillingsmyndighet ved ansettelse10  

1. Rektor har innstillingsmyndighet ved ansettelse i stilling hvor rektor er nærmeste 
overordnede, samt i enkelte strategiske ansettelser. 

2. Enhetsleder har innstillingsmyndighet ved ansettelse i stillinger underlagt enheten, 
med unntak av stillinger i neste punkt dersom disse er underlagt enheten.  

                                                             

9 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (1) som hjemler høgskolestyrets delegasjonsadgang og angivelse av 
ansettelsesorganets sammensetning.  

10 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (5). 
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3. Enhetsleder, jf. § 5 c) har innstillingsmyndighet i stipendiatstillinger, underlagt 
enheten, begrenset av rekrutteringsretningslinjer for disse stillingene som ivaretar 
forskningsutvalget og prorektor for forskning særlige interesser i rekrutteringen11. 

§ 13 Særlig om bistillinger12 

For å kunne sikre faglig utveksling med andre institusjoner og for å kunne knytte til seg 
kompetanse fra nærings- og arbeidsliv, er det også anledning til å ansette midlertidig i inntil 
20 % vitenskapelig stilling («toerstilling»). Åremålsperiodene kan være fra to til seks år. 

 
§ 14 Ansettelse uten forutgående utlysning (direktetilsetting/kalling) - 
unntak 
 
Hovedregelen for undervisnings- og forskerstillinger er at ansettelsen skjer ved forutgående, 
kunngjøring. Universitets- og høyskoleloven åpner for ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger uten forutgående kunngjøring kun i særlige tilfeller.  

a) Vilkår for direkte tilsetting (UH-loven § 6-3 (4)) 

Når særlige grunner taler for det kan styret foreta ansettelse i vitenskapelig stilling uten 
utlysning (direktetilsetting/kallelse). Dersom mer enn ett medlem av styret motsetter seg 
kallelse, kan ikke ansettelse uten forutgående utlysning foretas. 

For VID vitenskapelig høgskole vurderes blant annet følgende tilfeller å omfattes av begrepet 
«særlige grunner»: 

1. Når det for å oppnå strategiske mål er særlig viktig å få besatt stillingen så raskt som 
mulig. 

2. Når det av drifts-/virksomhetskritiske hensyn er nødvendig med rask tilsetting. 
3. For å sikre nødvendig kompetanse når det mest sannsynlig ikke er mulig å skaffe 

bedre kompetanse gjennom utlysning, eller når det etter utlysning ikke har vært mulig 
å skaffe bedre kompetanse. 

4. Når det, i helt spesielle tilfeller, er ønskelig å knytte til seg en bestemt kompetanse. 

b) Studieleder 

Utlysning av åremålsstillinger som studieleder kan utlyses internt. Fornyelse av 
åremålsstilling kan gjøres uten utlysning. 

c) Andre ansettelser uten forutgående utlysning 

• Ved ansettelse i bistilling på åremål kan det gjøres ansettelse uten kunngjøring, 
dersom det er grunn til å tro at det ikke finnes noen med samme eller sterkere 
kompetanse som kunne være aktuelle søkere dersom stillingen ble lyst ut.  

• Midlertidig tilsetting med varighet på inntil 6 måneder. 
• Stillinger som er knyttet til oppdrags- og forskningsprosjekter som er eksternt 

finansiert. 

 
 

                                                             

11 Det utarbeides egen retningslinje for å sikre deltakelse fra forskningsutvalget og prorektor for forskning i 
denne prosessen. 

12 Universitets- og høyskoleloven § 6-6. 
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§ 15 Administrativ gjennomgang og sorteringskomité 
 
Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger gjøres det en administrativ gjennomgang av 
kandidatene og vurdering av om de møter de formelle kravene til stillingen, jf 
rutinebeskrivelse. Det gjøres deretter i hvert tilfelle en vurdering av om det er hensiktsmessig 
å bruke sorteringskomité, som nedsettes i henhold til egen rutine13.  

§ 16 Sakkyndig utvalg 

Det skal utformes egne retningslinjer for sakkyndig vurdering, herunder beskrivelse av krav til 
pedagogisk kompetanse i tråd med lov og forskrift14. Disse retningslinjene vedtas av rektor i 
samarbeid med tillitsvalgtmøtet.  

§ 17 Ansettelse i kvalifiseringsstilling, UH § 6-5 

Når det til fast undervisnings- og forskerstilling ikke har meldt seg klart kvalifiserte søkere, 
kan likevel en søker ansettes for begrenset tid når muligheten for tidsbegrenset ansettelse er 
nevnt i kunngjøringen og vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige 
kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden, som ikke må vare over tre år.  

Saksfremlegg for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling skal inneholde en 
oppfølgingsplan for kvalifisering med tydelig angivelse av milepæler og ansvar. 

 
§ 18 Ansettelse i stilling som stipendiat og postdoktor  
 

Ansettelse av stipendiat og postdoktor gjøres av ansettelsesutvalget. Beslutningen baseres 
på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelse, grunnkvalifikasjoner, prosjektenes relevans 
for de ulike ph.d.-programmenes profil, og motivasjon og personlig egnethet for å lykkes med 
å fullføre et doktorgradsprosjekt/ postdoktorprosjekt innenfor den normerte tiden.  

                                                             

13 Prosedyre for sorteringskomite 

14 Universitets og høyskoleloven § 6-3 (3) og (6) 
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Kap. 1  

§ 1 Innledning 

Retningslinjer for ansettelse gjelder fra 08.12.20 og er en utdypning av og må leses i 
sammenheng med VIDs ansettelsesreglement. For prosedyrebeskrivelse av praktisk 
gjennomføring av rekruttering og ansettelse ved VID, i tråd med reglement og retningslinjer, 
vises det til rutiner for ansettelse ved VID vitenskapelige høgskole.  
 
Retningslinjer for ansettelse ved VID besluttes av rektor etter drøfting med AU for tillitsvalgte. 
 

§ 2 Virkeområde 

Disse retningslinjene gjelder for ansettelser i alle typer stillinger ved VID vitenskapelige 
høgskole, med unntak av stillingen som rektor.  

 

§ 3 Ledelse og involvering i rekrutteringsprosessen 

Leder med innstillingsmyndighet, som angitt i ansettelsesreglementet § 8 og § 12, står 
ansvarlig for å lede rekrutteringsprosessen og har ansvaret for å rådføre seg med og 
involvere både tillitsvalgte og HR-seksjonen.  

§ 3.1 Ved ansettelse i administrative stillinger 

Ved ansettelse i administrative stillinger skal HR-seksjonen involveres gjennom hele i 
prosessen. Innholdet i stillingsanalysen skal fastsettes av innstillende leder etter drøfting 
med HR-seksjonen og i tråd med gjeldende prosedyrebeskrivelse.  
 
I selve intervjufasen skal tillitsvalgte, eventuelt annen ansattrepresentant utpekt av 
tillitsvalgte, delta.  
 
Endelig avgjørelse om ansettelse besluttes av ansettende leder. Beslutningen skal baseres 
på innstillingen fremlagt av innstillende leder etter drøfting med representant fra HR-
seksjonen og tillitsvalgt eller ansattrepresentant utpekt av tillitsvalgt. Tillitsvalgte skal se til at 
likestilling og mangfold ivaretas, at behandlingen av kandidatene gjøres rettferdig og at 
vurderingen gjøres på et saklig grunnlag.   

§ 3.2 Tillitsvalgtes rolle ved vurdering av lønnsplassering 

Før utlysning av stilling skal tillitsvalgte gis mulighet til å komme med merknader knyttet til 
lønnsplassering jf. Overenskomsten 2.5.6. HR-seksjonen skal derfor sende annonsetekst til 
alle tillitsvalgte i vedkommende enhet som gis tre dager på å gi tilbakemelding. 
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Kap. 2 Felles retningslinjer for ansettelser i alle typer stillinger  

§ 4 Avklaring av stillingsbehovet  

§ 4.1 Stillingsanalyse 

Før en rekrutteringsprosess igangsettes, skal det utformes en stillingsanalyse med forankring 
i overordnede dokumenter som strategidokumenter, virksomhets-/handlingsplaner, 
bemannings-/kompetanseplan og budsjett. 

§ 4.1.1 Vurdering av behov 

Analysen skal omfatte vurdering av behovet for stillingen: 

a) Er nyansettelsen en erstatning i allerede etablert stilling, skal det vurderes om 
behovet for stillingen fortsatt er tilstede eller om det finnes intern kapasitet som kan 
ivareta oppgavene. 

b) Ved opprettelse av ny stilling skal stillingen være godkjent av rektor. 

§ 4.1.2 Definering av innholdet i stillingen 

Analysen skal videre omfatte en spesifisering av stillingens størrelse, stillingsnivå 
(konkretisert gjennom stillingskode), ansvarsområde og arbeidsoppgaver, samt 
kvalifikasjonskrav. Det skal videre spesifiseres nødvendige personlige egenskaper på 
bakgrunn av hva som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene innenfor aktuell 
organisasjonsenhet. 

Stillingens beskrivelse og arbeidsoppgaver skal forankres i, men må ikke være identisk med 
de til enhver tid gjeldende stillingsbeskrivelsene ved VID. Finnes ikke en relevant generell 
stillingsbeskrivelse skal det utarbeides ny stillingsbeskrivelse for stillingen.  Alle stillinger skal 
ved tiltredelse også ha en mer detaljert stillingsinstruks og forventningsavklaring.  

Professorater skal i tillegg defineres ved en betenkning som beskriver professoratets 
fagområde. Ved opprettelse av nytt professorat skal betenkning knyttet til professoratet 
utarbeides. Betenkningen skal godkjennes av rektor som oppretter professoratet.  

§ 4.2 Ansettelsesutvalgets rolle ved utlysning av undervisnings- og forskerstilling 

Ved ansettelse i undervisnings- og forskerstilling skal kvalifikasjonskravene fastsettes av 
ansettelsesutvalget. Annonsetekst og stillingsbeskrivelse skal derfor vedtas i 
ansettelsesutvalget i forkant av utlysning for denne type stillinger. Der generelle 
stillingsbeskrivelser benyttes, og som er vedtatt av ansettelsesutvalget, og der det i 
annonseteksten benyttes tilsvarende kvalifikasjonskrav som spesifisert i stillingsbeskrivelsen, 
er det ikke nødvendig med nytt vedtak i ansettelsesutvalget.  

 

 

§ 5 Utlysning av ledig stilling 

§ 5.1 Hovedregel og unntak vedrørende offentlig kunngjøring 

Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og ansettelse skjer etter alminnelig 
konkurranse.   

§ 5.1.1 Ved ansettelse i administrativ stilling 

I særskilte tilfeller omtalt i ansettelsesreglementet § 10 kan ansettelse i administrative 
stillinger skje uten forutgående utlysning. Ansettelsen må i slike tilfeller kunne begrunnes i ett 
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av unntakene som er skissert i ansattreglementet § 10 og godkjennes av HR-sjef eller den 
HR-sjefen utpeker.  

Ved ansettelse i administrative stillinger kan rektor, også utover det som er omfattet av 
ansattreglementet § 10, fatte beslutning om unntak fra offentlig utlysning om særlig gode 
grunner foreligger. Rektor kan delegere beslutningen til HR-sjef. Ledige stillinger skal som et 
minimum kunngjøres ved intern utlysning og gjøres kjent via intranettet/web-side for ansatte 
(jf. arbeidsmiljøloven § 14-1). 

§ 5.1.2 Ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

Ansettelsesreglementet § 14 omtaler hvilke tilfeller der det er anledning til å gjøre unntak fra 
krav om utlysning. Denne unntaksadgangen er hjemlet i loven universitets- og høgskoleloven 
§ 6-3 (4).  

Ansettelsen må i slike tilfeller begrunnes med ett av unntaksvilkårene som er skissert i § 14 
a) eller c) i ansettelsesreglementet. Ved kallelse som er skissert i § 14 a) og c) første punkt 
(bistillinger), skal vedtaket om ansettelse behandles i høgskolestyret. Beslutning om kallelse i 
undervisnings- og forskerstillinger skal godkjennes av HR-sjef, eller den HR-sjefen 
bemyndiger, og rektor før saken oversendes til høgskolestyret.  

Ansettelsesreglementet § 14 c) andre punkt gir mulighet for ansettelse i inntil seks måneder 
uten forutgående utlysning, så fremt gyldig hjemmel for midlertidighet ligger til grunn. 
Forlengelse eller ansettelse for en lengre perioden enn 6 måneder skal ikke gjøres uten 
offentlig kunngjøring av ledig stilling.  

§ 5.2 Krav om førstekompetanse og internasjonal utlysning.  

Ordinære undervisnings- og forskerstillinger skal normalt lyses ut med krav om 
førstekompetanse og lyses ut nordisk/internasjonalt. Unntaksvis kan disse kravene fravikes 
når saken på forhånd har blitt drøftet med rektor. Aktuelle hensyn som kan tilsi fravikelse av 
hovedkrav kan være fagområdets karakter, å sikre grunnbemanning eller å sikre 
praksiskompetanse. 
 
Såfremt det informeres om i annonseteksten, kan det, dersom det er vanskelig å finne 
kvalifiserte søkere, ansettes midlertidig i lavere stillingskategori jf. Universitets- og 
høgskoleloven §6-5 (1) og (2), se ansettelsesreglementet §17. Dersom en søker ikke har 
førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for 
dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. 

§ 5.3 Søknadsfrist 

Ved utlysning av professorater bør søknadsfristen være minimum fire uker. For øvrige 
vitenskapelige stillinger minimum tre uker og for administrative stillinger minimum 2 uker.  
Intern utlysning av administrative stillinger minimum 1 uke. Fristen beregnes fra den datoen 
stillingsannonsen blir publisert. 

 

§ 6 Kartlegging av kandidater  

§ 6.1 Seleksjon 

Kandidater som vurderes som best kvalifisert skal kalles inn til intervju. Denne vurderingen 
skal gjøres i tråd med kvalifikasjonskravene som skissert i stillingsannonsen. Innstillende 
leder skal redegjøre for hvordan utvelgelsen av kandidater er foretatt.  
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§ 6.2 Likestilling og mangfold 

Innstillende leder og øvrige som deltar i behandlingen av kandidater er pålagt å sette seg inn 
i Aktivitetsplan for likestilling og mangfold ved VID vitenskapelige høgskole, samt 
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved VID vitenskapelige høgskole for gjeldene 
periode.  
 
Diskriminering av gravide og ansatte i foreldrepermisjon er ulovlig og spørsmål knyttet til 
dette skal ikke tematiseres i intervjuet. Tilsvarende gjelder for religiøse1 og kulturelle 
spørsmål, spørsmål knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk samt 
helseopplysninger (arbeidsgiver har forbud mot å be om eller innhente andre 
helseopplysninger enn dem som er nødvendig for å utføre jobben). 
 
Søkere skal ikke ekskluderes på grunn av fremmedspråklig klingende navn eller hull i cv ’en. 
Se forøvrig målrettede tiltak i handlingsplan for likestilling og rekruttering. 

§ 6.3 Intervjuutvalg  

Intervjuutvalg oppnevnes av innstillende myndighet og bør ha samme sammensetning i hele 
rekrutteringsprosessen. Utvalget skal bestå av:  

• 2 representanter fra arbeidsgiver, deriblant nærmeste leder  
• 1 representant for tillitsvalgte eller annen ansattrepresentant 

Ved rekruttering til lederstillinger og andre strategisk viktige stillinger bør HR delta i 
2.gangsintervju.  

Leders rolle: 

- lede og gjennomføre intervjuet  
- innstille den eller de søkerne som er kvalifisert for stillingen 
- Sørge for at søkernes rettigheter og plikter ivaretas     

Arbeidsgiverrepresentantenes rolle i intervjuutvalget: 

- Støtte leder i vurderingen av søkernes kvalifikasjoner og personlig egnethet. 

Tillitsvalgtes rolle i intervjuutvalget:  

- Se til at søkernes rettigheter og plikter ivaretas.   
- Mulighet til å komme med innspill til intervjuutvalgets leder vedrørende søkernes 

kvalifikasjoner og egnethet samt arbeidsmiljø. Tillitsvalgte kan bidra i intervjuet 
etter avtale med leder.  

§ 6.4 Habilitet 

Rekrutterende leder og alle medlemmer av intervjuutvalget skal vurdere sin habilitet i forhold 
til søkerne. Ved inhabilitet skal leder varsles og vedkommende fratre sin rolle i 
rekrutteringen. Er rekrutterende leder selv inhabil, skal nærmeste overordnede varsles og 
overta videre ledelse av rekrutteringsprosessen, eventuelt utpeke en setteleder.  
 
Ved ansettelse av nære familiemedlemmer til ansatte i VID skal det hensyntas at 
personalansvar ikke kan innehas for nærstående familiemedlemmer. Som nærstående 
regnes barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle og samboer. Det samme 
gjelder ved nært vennskap eller andre relasjoner som vil kunne så tvil om leders relasjon til 
den som ansettes. 

                                                             

1 Unntaksvis kan religiøs tilknytning tematiseres ved ansettelse i enkelte særskilte stillinger som studentprest 
og diakon.  
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§ 6.5 Referansesjekk  

For søkere som innstilles, skal det innhentes referanser fra søkers nåværende og/eller 
tidligere arbeidsgiver. Referansen skal fortrinnsvis være nærmeste leder, og unntak fra dette 
skal begrunnes. Det innhentes normalt minst to referanser for søkere som innstilles, for 
lederstillinger skal det innhentes minst tre referanser. Eksterne referanser bør etterstrebes 
og interne referanser bør eventuelt komme i tillegg til to eksterne referanser. Referanser 
innhentes ikke uten søkers samtykke. Dersom samtykke ikke gis, skal det redegjøres for 
dette. 
 

§ 7 Innstilling 

Ved ansettelse i undervisning- og forskerstillinger utformes saksfremlegg til 
ansettelsesutvalget av leder med innstillingsmyndighet. Saksfremlegget skal redegjøre for 
bakgrunn for ansettelse, økonomisk grunnlag, prosess og en begrunnet innstilling på 
bakgrunn av sammenligning av aktuelle kandidater, se prosedyrebeskrivelse og maler i 
rutinedokument. Tilbud om stilling kommuniseres til søker først etter at ansettelsesutvalget 
har fattet vedtak i saken.  
 
Ved ansettelse i administrativ stilling har ansettende leder beslutningsmyndighet. Innstillende 
myndighet drøfter innstilling med tillitsvalgtrepresentant og representant fra HR-seksjonen og 
fremlegger så innstilling for ansettende leder (se også § 3.1).   
 

§ 8 Tilbud og lønnsfastsettelse 

§ 8.1 Lønnsinnplassering og mulighet for justering 

Ved utarbeidelse av tilbud har HR ansvar for at innplasseringen er i tråd med høgskolens 
overordnede lønnspolitikk og sikrer likeverdige betingelser for ansatte. HR gjør en vurdering 
av riktig lønnsnivå opp mot kandidatens ansiennitet, kompetanse og internt nivå for 
tilsvarende stilling, i samråd med rekrutterende leder. Ved behov, for eksempel ved 
konkurranseeksponering, drøfter HR-sjef (eller den HR-sjefen utpeker) vurderingen med 
rektor.  
 
Leder skal vurdere lønnsinnplassering innen 12 måneder i tråd med vilkår i LOK Høyskoler 
og som beskrevet i prosedyrereglene 

§ 8.2 Lønnsplassering ved gjeninntredelse i stilling etter permisjon eller 
kvalifiseringsløp 

Ved gjeninntreden i grunnstilling etter permisjon avklares oppgaver og ansvarsområde i 
samtale med nærmeste leder i god tid før gjeninntreden.  
 
Ved gjeninntreden i fast grunnstilling, (f.eks. etter åremål som leder) får arbeidstaker 
avlønning tilsvarende tidligere stilling. For å sikre likeverdige betingelser for ansatte kan det 
foretas justeringer som samsvarer med stillingens lønnsutvikling.  
 
For ansatte som går tilbake til høgskolelektorstilling etter kvalifiseringsløp til førstestilling 
(f.eks. etter endt stipendiatperiode), gjøres eventuelt lønnsjusteringer etter/ i tilknytning til 
opprykk. For å sikre likeverdige betingelser for ansatte kan det ved behov foretas justeringer 
som samsvarer med stillingens lønnsutvikling. 
 
For ansatte i midlertidig stilling hjemlet i §6-5 (1), gjøres eventuell lønnsjustering i tilknytning 
til omgjøring til fast stilling dersom kompetansekrav innfris i løpet av ansettelsesperioden.   
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Kap. 3 Særskilte retningslinjer for ansettelser i undervisnings- og 
forskerstillinger 

§ 9 Vurdering av kompetanse  

§ 9.1 Pedagogisk prøve 

For søkere som innstilles i fast utdannings- og forskerstilling, og som ikke har vært ansatt 
ved høgskolen tidligere, skal det være gjennomført prøving av pedagogiske ferdigheter.  
 

§ 9.2 Sakkyndig vurdering ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

Formålet med den sakkyndige vurdering er at den skal danne grunnlag for den videre 
behandling i ansettelsessaker i høgskolen. De vitenskapelige kvalifikasjonene (inkludert 
forskningskompetanse, utdanningsfaglig kompetanse, formidlingskompetanse, faglig 
lederkompetanse og prosjektutvikling og -akkvisisjon) til søkere til undervisnings- og 
forskerstilling skal bedømmes av oppnevnte faglig sakkyndige før enhetsleder avgir sin 
innstilling. Vurderingen skal skje ut fra sakkyndig bedømmelse og skal bygge på 
utlysningstekst og utfyllende informasjon fra institusjonen, Forskrift om ansettelse og opprykk 
i undervisnings- og forskerstillinger og innsendte søknad(er) med vedlegg.  

Ansettelsesutvalget fatter vedtak om oppnevnelse av sakkyndig utvalg ved ansettelse og ved 
opprykk (alle nivå). Det vises for øvrig til saksbehandlingsregler i Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

For vurdering av utdanningsfaglig kompetanse se «Retningslinjer for vurdering av 
utdanningsfaglig kompetanse ved VID vitenskapelige høgskole».  

§ 9.2.1 Sammensetning av sakkyndig utvalg/bedømmelseskomité 

Ved oppnevning av sakkyndig utvalg skal de sakkyndiges habilitet vurderes.  

Når det foretas sakkyndig bedømmelse, skal begge kjønn om mulig være representert blant 
de sakkyndige. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal komiteen ha 
et medlem fra et annet land.  Komiteen kan maksimalt ha ett medlem fra VID, herunder også 
emeriti ved VID, og vedkommende skal ikke være leder av det sakkyndige utvalget.  

Sakkyndig komite/utvalgets sammensetting avhenger av stillingens kompetansekrav:   

• Ved bedømmelse av stilling som professor skal komitéen bestå av minst tre personer 
med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkerens fagområde, jf. 
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.   

• Ved bedømmelse av stilling som dosent skal sakkyndig utvalg bestå av tre 
medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høgskole med 
professorkompetanse på søkers fagområde og to medlemmer med 
dosentkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkers fagområde, jf. §2-3.   

• Ved bedømmelse av stilling som førsteamanuensis og førstelektor skal sakkyndig 
utvalg bestå av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem må ha kompetanse over 
førstestillingsnivå. De øvrige må minst ha førsteamanuensiskompetanse ved 
bedømmelse av stilling som førsteamanuensis og førstestillingskompetanse ved 
stilling som førstelektor.  

• Ved bedømmelse av stilling som høgskolelektor skal sakkyndig utvalg bestå av tre 
medlemmer, hvorav minst ett medlem må ha kompetanse over høgskolelektornivå. 
De øvrige må minst ha høgskolelektorkompetanse.  
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§ 9.2.2 Mulighet for unntak fra kravet om sakkyndig vurdering 

Når det til en stilling kun er søkere med kompetanse som høgskolelektor, og ingen søker om 
opprykk til førstestilling, kan ansettelsesutvalget i særskilte tilfeller gjøre unntak fra krav om 
sakkyndig vurdering (jf. Universitets- og høgskoleloven §6-3 (3)). Ved midlertidig ansettelse i 
stilling som høgskolelektor for inntil ett år, kan det gjøres unntak fra krav om sakkyndig 
vurdering.  

§ 9.2.3 Søkers merknadsrett 

Komiteens vurdering sendes de respektive søkere så snart den sakkyndige rapporten 
foreligger. Som privat institusjon har VID ikke anledning til å sende ut den fullstendige 
rapporten, men kun vurderingen knyttet til den respektive søker. Uttalelsen kan ikke 
påklages, men søkeren kan innen to uker komme med merknader til uttalelsen før endelig 
avgjørelse om ansettelse gjøres. 

§ 9.2.4 Sakkyndig vurdering ved direkte ansettelse 

Ved ansettelse i undervisnings- og forskerstilling skal sakkyndig vurdering legges ved i 
saksdokumentene, også ved ansettelse uten forutgående utlysning. Bedømmelse foretatt av 
sakkyndig komiteer opprettet ved andre institusjoner kan legges til grunn, så fremt 
bedømmelsen er av nyere dato2 jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstilling § 2-1. Bedømmelse gjort ved annen institusjon kan kun legges til grunn for 
ansettelse der bedømmelsen er knyttet til relevant fagområde for stillingen det ansettes i.  

§ 9.2.5 Sakkyndig vurdering ved midlertidig ansettelse hjemlet i Universitets- og høgskoleloven §6-5  

Midlertidig ansettelse hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-5 (1) kan kun gjøres når 
vedkommende, etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg 
de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. Normalt skal bedømmelse fra 
sakkyndig komite som spesifiserer hvor nær førstekompetanse kandidaten er, legges til 
grunn for en slik vurdering. 

Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til innleverte arbeider. Vurderingen skal normalt 
ikke kommentere på søkers plan for oppnåelse av førstekompetanse (jf. § 5.2), men 
sakkyndig komite kan, dersom særlige forhold tilsier dette, presentere bemerkninger til slike 
planer. 

§ 9.3 Sakkyndig vurdering ved ansettelse i stipendiat- og postdoktorstillinger 

Ansettelse av stipendiat/postdoktor baseres på en samlet vurdering av grunnkvalifikasjoner, 
prosjektbeskrivelse, prosjektets relevans for det aktuelle ph.d.-programmets profil, samt 
motivasjon og personlig egnethet for å lykkes med å fullføre et doktorgradsprosjekt/ 
postdoktorprosjekt innenfor den normerte tiden.  

Ved ansettelse i stipendiatstilling/postdoktorstilling nedsetter innstillende myndighet en 
sakkyndig komité for å vurdere søkere på stillingen(e). 

§ 9.3.1 Sammensetning av sakkyndig utvalg 

Komiteen skal ha minst to medlemmer ansatt i undervisnings- og forskerstilling som 
førsteamanuensis eller professor. Komiteen skal ha ekstern representasjon. Ved 
sammensetning av komitéen skal det legges vekt på relevans i forhold til utlysningen og 
relevante fagområder. 

                                                             

2 Kompetansevurdering som skal benyttes som grunnlag for opprykksøknad kan ikke være mer enn 6 år 
gammel og må være enstemmig og utvilsom.  
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Ansettelsesutvalgets medlemmer kan være medlem av komiteen, men må i så fall fratre den 
videre behandlingen av saken i ansettelsesutvalget.  

Dersom ett av medlemmene er inhabil i forhold til en eller to av søkerne, deltar ikke dette 
medlemmet i vurderingen av denne/disse søkeren/søkerne, og heller ikke i den endelige 
rangeringen av søkerne. Dersom kun to medlemmer er oppnevnt for å foreta bedømmingen 
til stillingen, oppnevnes et tredje medlem i slike tilfeller.  

§ 9.3.2 Søkers merknadsrett 

Komiteens vurdering sendes de respektive søkere så snart den sakkyndige rapporten 
foreligger. Som privat institusjon har VID ikke anledning til å sende ut den fullstendige 
rapporten, men kun vurderingen knyttet til den respektive søker. Uttalelsen kan ikke 
påklages, men søkeren kan innen to uker komme med merknader til uttalelsen før endelig 
avgjørelse om ansettelse gjøres. 

§ 9.4 Administrativ gjennomgang og sorteringskomité 

Ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, kan det gjøre en sortering av 
kandidatene før oversendelse til sakkyndig komité, enten ved en administrativ gjennomgang 
på formelle kriterier, eller på faglige kriterier, se egen rutine for administrativ gjennomgang og 
sorteringskomité. Sakkyndig komité skal i slike tilfeller likevel få innsyn i alle søknader til 
stillingen og kan overprøve vurderingen gjort ved administrativ gjennomgang eller av 
sorteringskomité. 

 

§ 10 Ansettelse i kvalifiseringsstilling, Universitets- og høgskoleloven § 
6-5 (1) 

Dersom arbeidstaker i løpet av ansettelsesperioden innfrir de formelle kravene til fast stilling, 
omgjøres stillingen til fast stilling i høyere stillingskode. Ansettelsesutvalget orienteres om 
slike administrative omgjøringer.  
 

§ 11 Særlig om bistillinger 

Ved ansettelse i bistilling har arbeidstakere sin hovedstilling ved annen relevant virksomhet 
og en bistilling i inntil 20% ved VID. En bistilling tilsvarer ikke en ordinær, begrenset 
deltidsstilling. 

Bistillingene skal ved VID benyttes til å tiltrekke spesialkompetanse som virksomheten har 
behov for, og som man normalt ikke vil kunne dekke gjennom ordinære utlysninger. 
Bistillinger skal også brukes for å sikre faglig utveksling med andre institusjoner og 
praksisfelt som VID har særlig interesse av å samhandle med. Bistillinger skal også brukes 
for å styrke internasjonaliseringsprofilen ved institusjonen.  

Dersom den som ansettes har hovedstilling ved annen utdanningsinstitusjon, legges normalt 
sakkyndig vurdering foretatt i hovedstilling til grunn for ansettelsesforholdet ved VID. 
Kompetansevurderingen skal normalt dokumenteres.  

 

§ 12 Opprykk i egen stilling 

Opprykk begrunnet i høyere vitenskapelig kompetanse, kan skje når det foreligger en 
enstemmig faglig sakkyndig bedømmelse, se Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstilling kapittel 2 for nærmere bestemmelser 
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Opprykk kan kun søkes om innenfor det fagområdet vedkommende er ansatt og opprykk gis 
i egen stilling. Kun ansatte som har tiltrådt fast stilling i minimum 50% stilling kan søke om 
opprykk til stilling på førstenivå eller stilling som professor/dosent, jf. forskriftens innledende 
avsnitt i §§ 2-2 - 2-4. Se kriterier for opprykk til høgskolelektor i gjeldende forskrift §2-5.   

Se gjeldende forskrift for nærmere kriterier knyttet til når den ansatte kan forvente å få sin 
kompetanse vurdert og når ny søknad på ny kan sendes inn, om søknaden ble avslått 
grunnet manglende kvalifikasjoner.   

For å søke opprykk til professor må man være ansatt i førsteamanuensisstilling. For å søke 
opprykk til dosent må man være ansatt i førstelektorstilling. For å søke opprykk til forsker 1 
(1183) må man være ansatt som forsker 2 (1109).  
 
Bedømmelse foretatt ved annen institusjon kan legges til grunn for ansettelse eller opprykk, 
der bedømmelsen er knyttet til relevant fagområde for stillingen det ansettes i eller gis 
opprykk for. Kompetansevurdering som skal benyttes som grunnlag for ansettelse eller 
opprykk kan ikke være mer enn seks år gammel og må være enstemmig og utvilsom. VID 
forbeholder seg retten til ikke å godkjenne kompetansevurdering fra annen institusjon. 
 

Ved søknad fra ansatte ved høgskolen om opprykk til førsteamanuensis, hvor kompetanse er 
dokumentert ved utdanning i kombinasjon med praksis, er det ikke krav om sakkyndig 
bedømming. Dokumentasjonen må da innebære både bekreftelse på oppnådd doktorgrad 
innen relevant fagområde og utdanningsfaglig kompetanse (se egne retningslinjer for 
vurdering av utdanningsfaglig kompetanse). Dersom bekreftelse på utdanningsfaglig 
kompetanse ikke foreligger gjennom standardiserte emner som i kombinasjons med praksis 
gir utdanningsfaglig kompetanse, skal sakkyndig vurdering gjennomføres. 

 

 

 



67/20 Ytterligere endring av organisasjonen - 20/00102-38 Ytterligere justering av organisasjonen : Ytterligere justering av organisasjonen

 

Arkivsak-dok.: 20/00102-38 Arkivkode.: 019 
Saksbehandler Bård Mæland 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Ytterligere justering av organisasjonen 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Høgskolestyret støtter rektors forslag til ytterligere justering og endring av organisasjonen. 
2. Høgskolestyret avvikler Avdeling for fagstøtte. 

 

Sammendrag 
I Sak 27/20, Oppfølging av sak 8/20, vedtok høgskolestyret i møte 22.5.2020 følgende 
forståelse av rektors fullmakter til selv å beslutte organisatoriske endringer: 

 
1. Styret tar redegjørelsen for VIDs overordnede organisering og øverste ledergruppe til 
orientering.  
2. Styret gir sin tilslutning til tenkningen i «Notat om oppfølging av sak 8/20 Justering av 
organisasjonen» rundt rektors fullmakter til selv å beslutte organisatoriske endringer, inkludert 
forståelsen av at strukturelle forandringer i VIDs ledernivå 2 må forankres i styret, mens 
organisatoriske endringer på lavere nivå kan fastsettes av rektor selv, etter en vurdering av 
endringens betydning for VID. 

 
Høgskolestyret får nå en sak til behandling om endringer i VIDs ledernivå 2. 
 
I forbindelse med justeringen av organisasjonen våren 2020, ble det opprettet en stilling som 
prorektor for utdanning. Som en konsekvens av at VID nå har prorektorer for både forskning 
og utdanning, har rektor foreslått å avvikle avdeling for fagstøtte, ledet av direktør for 
fagstøtte. Det er gjennomført en høringsrunde med bred støtte til dette hovedgrepet.  
 
Seksjonene er foreslått overført til henholdsvis prorektor for utdanning (studieseksjon, 
internasjonalt kontor), prorektor for forskning (bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk 
arkiv), og direktør administrasjon (kommunikasjon og markedsføring, samt studentprester og 
-diakon). Det er bred støtte til endringene. Saken er også informert om og drøftet med 
tillitsvalgte, som støtter endringsforslagene. Det samme gjelder vernelinjen og 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Rektor la i vårens justering av organisering, med særlig fokus på organiseringen av 
rektoratet, til grunn følgende prinsipper:  

• Organisasjonen bør primært utformes uten direkte hensyn til hvem som i dag sitter i ulike 
lederfunksjoner/-stillinger 

• Rektor bør ha primært sakseierskap til et mindre antall saker enn i dag 
• Ledergruppen skal bestå av ledelsesnivå 1 (rektor) og 2 (dekaner, avdelingsdirektører, 

prorektor(er)), og skal følge fag- og linjefunksjoner, uten krav om representasjon etter 
geografisk plassering 
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• Organisasjonen skal styrke samhandlingen i VID, særlig mellom like eller lignende fagområder 
• Organisasjonen må totalt sett være økonomisk bærekraftig 

 
I denne saken er det naturlig å vise til hvordan etableringen av VIDs organisasjon i 2015 la 
disse prinsippene til grunn: 

• Fellesressursene organiseres i to avdelinger, med henholdsvis fire seksjoner hver 
• Faglig logikk ligger til grunn for faglig organisering gjennom tre fakulteter 
• Forskning/FoU er lagt til de faglige enhetene og knyttet til programområdene for utdanning, 

men med strategiske satsninger og ph.d.-program lagt til tverrfakultære sentre som skal bidra 
til integrasjon, konsentrasjon og tverrfaglige synergier, under ledelse av en prorektor for 
forskning 

• Enhetlig ledelse 
• Tre ledelsesnivåer 

 

I den siste runden med ytterligere justeringer av organisasjonen høsten 2020 har rektor 
foreslått to reviderte prinsipper, sett opp imot de prinsippene som ble lagt til grunn i den 
første organiseringen av høgskolen fra 2015: 

• fellesressurser som har direkte faglig betydning for prorektorenes ansvarsområder knyttes i 
linje til prorektorene, som en faglig støtte/ressurs, mens  

• alle resterende fellesressurser samles i Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling 

 
Det vedlagte notatet oppsummerer og kommenterer høringsprosessen, og foreslår følgende 
endelige organisasjonsendringer: 

1. Avdeling for fagstøtte avvikles og avdelingens flyttes seksjoner til prorektorene eller direktør 
administrasjon. 

2. Direktør for Avdeling for fagstøtte fristilles og innplasseres i ny stilling etter avtale med rektor. 
3. Avdelingen som prorektor for utdanning leder, benevnes Utdanningsavdelingen. 
4. Avdelingen som prorektor for forskning leder, gis nytt navn: «Avdeling for forskningssentre og 

bibliotek»  
5. Studieseksjonen flyttes til Utdanningsavdelingen, og studiesjef rapporterer til prorektor for 

utdanning.  
6. Internasjonalt kontor flyttes til Utdanningsavdelingen og endrer navn til Seksjon for 

internasjonalisering, ledet av en seksjonsleder, som rapporterer til prorektor for utdanning. 
7. Seksjonen Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv flyttes til Avdeling for 

forskningssentre og bibliotek, og seksjonsleder rapporterer til prorektor for forskning. 
8. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring flyttes til Avdeling for administrasjon og 

virksomhetsutvikling. Sjef for seksjonen rapporterer til direktør administrasjon, og gir samtidig 
lederstøtte til rektor og prorektorene etter avtale med direktør administrasjon. 

9. Studentprestene og studentdiakon plasseres som stabsfunksjoner direkte under direktør 
administrasjon, som ivaretar personalansvar. Direktør administrasjon utpeker en teamleder 
blant studentprestene og studentdiakon, med ansvar for å koordinere og utvikle en helhetlig, 
kirkelig studentrettet tjeneste i VID. Studentprestene og studentdiakon tilbyr sine tjenester på 
campus i samråd med aktuell campusleder. Direktør administrasjon er ansvarlig for 
samhandlingen med eksterne aktører ved kombinerte preste- og diakonstillinger. 

10. Den formelle og overordnede kontakten med Studentparlamentet ivaretas av rektor, mens 
prorektor for utdanning representerer ledelsen i Læringsmiljøutvalget. Den lokale kontakten 
med studentrådene ivaretas dels av campusleder, dels av faglige ledere ved campus i de 
aktuelle fagenheter/studieprogram. Direktør administrasjon er ansvarlig for oppfølgingen av 
velferdstilbudet som gis VIDs studenter på de ulike campus.  

11. Endringene iverksettes fra 1.1.2020. 
 

Ny organisasjon vil etter de den siste runden med justering av organisasjonen høsten 2020 
bli foreslått slik for høgskolestyret, med virkning fra 1.1.2021: 
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Vedlegg:  
Ytterligere justering av organisasjonen, notat til høgskolestyret etter høringsrunde. 
Gjeldende organisasjonskart pr 1.8.2020 
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Prorektor for forskning
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Prorektor for utdanning
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Studiesjef 
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Internasjonalisering 

Seksjonslederr
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Økonomiseksjonen 
Økonomisjef
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Studentprester og 
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Direktør administrasjon
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Dato: 27.11.2020  

Vår referanse.: 20/00102-37  

Navn: Bård Mæland  

 

Til: 
 
         

Kopi til: 
 
         

  
  

    

 

Ytterligere justering av organisasjonen høsten 2020, notat til 
høgskolestyret 
 

Sammendrag 
På bakgrunn av et behov for å se på særlig forholdet mellom nyopprettet stilling som prorektor for utdanning og 
avdeling for fagstøtte, initierte rektor en høringsrunde basert på et eget høringsnotat. 

Høringsnotatet la opp til følgende endringer: 

1. Avdeling for fagstøtte legges ned som egen organisatorisk enhet ved VID med begrunnelse i å styrke 
koblingen mellom ansvarsområdene for prorektorene og de enkelte fagområdene som seksjonene i 
Avdeling for fagstøtte representerer.  

2. Direktør for Avdeling for fagstøtte fristilles og innplasseres i ny stilling etter avtale med rektor. Aktuelle 
alternativer som kan vurderes er stabsstøtte til rektor, til prorektor for forskning, til prorektor for 
utdanning, eller en kombinasjon av disse. 

3. Studieseksjonen organiseres under prorektor for utdanning.  
4. Seksjon for bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv organiseres under prorektor for 

forskning. 
5. Internasjonalt kontor organiseres under prorektor for utdanning.  
6. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring organiseres under Avdeling for administrasjon og 

virksomhetsstyring. 
7. Studentprester og studentdiakon organiseres under Avdeling for administrasjon og virksomhetsstyring 

og avgis i det daglige til campuslederne. Spørsmål av kirkefaglig og/eller prinsipiell utviklingskarakter 
diskuteres i møte med både direktør administrasjon og rektor. 

 

Følgende prosess ble skissert i oversendelsen av høringsnotatet: 

Høringsbrevet sendes ut 21.10 (etter innspill fra tillitsvalgte 19.10). 

Høringsfrist: 13.11. kl 1200. 

Revidert forslag fra rektor til behandling hos tillitsvalgte: 18.11 (sendes ut 16.11) 

Drøfting med tillitsvalgte: 30.11. 

Behandling i høgskolestyret: 8.12. 

Implementering: 1.1.2021. 

 

Høringsrunden 

Det er mottatt høringssvar fra følgende høringsinstanser: 

FO VID Sandnes 

Parat 
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Studentpresten i Oslo 

Studentdiakonen i Oslo 

Direktør fagstøtte 

Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling 

Seksjon for kommunikasjon og markedsføring 

Studieseksjonen 

Seksjonsleder, Seksjon for bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv 

Internasjonalt kontor 

Prorektor for utdanning 

Fakultet for helsefag 

Fakultet for sosialfag 

Senter for diakoni, verdier og profesjonell praksis 

Senter for misjon og globale studier 

Verneombudene 

 

Høringsrunden ba høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Er du enig i det grunnleggende grepet i høringsnotatet med å avvikle Avdeling for fagstøtte og overføre 
seksjonene i avdelingen til enten prorektorene for hhv utdanning og forskning, og til direktør 
administrasjon? 

2. Er du enig i forslagene til endret organisatorisk tilhørighet for: 
a. Studieseksjonen 
b. Seksjon for bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv 
c. Internasjonalt kontor 
d. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring 
e. Studentprester og studentdiakon 

3. Andre kommentarer til forslagene og/eller prosessen? 

 

Nedenfor følger en gjennomgang av høringssvarene til, med kommentarer til de ulike innspillene, før 
gjennomgangen oppsummeres i form av et endelig forslag til justering/endring av organisasjonen. 

 

Det grunnleggende grepet: Avvikle Avdeling for fagstøtte og overføre seksjonene til andre deler av 
organisasjonen 

1. Er du enig i det grunnleggende grepet i høringsnotatet med å avvikle Avdeling for fagstøtte og overføre 
seksjonene i avdelingen til enten prorektorene for hhv utdanning og forskning, og til direktør 
administrasjon? 

 

Høringsinstansene uttrykker støtte til eller forståelse for det grunnleggende grepet med å avvikle Avdeling for 
fagstøtte og overføre seksjonene til enten en av prorektorene eller direktør administrasjon, og støtter i det store 
og hele de konkrete forslagene til organisatorisk plassering av de ulike seksjonene. Direktør fagstøtte er også 
enig i endringsforslagene. Det er videre avklart en fremtidig stilling for direktør fagstøtte dersom stillingen som 
direktør for Avdeling for fagstøtte fristilles. 

Kommentar: Det er bred, tilnærmet entydig, støtte i organisasjonen for de foreslåtte organisasjonsendringene. 

 

Endret organisatorisk tilhøringhet 
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2. Er du enig i forslagene til endret organisatorisk tilhørighet for: 
 

a. Studieseksjonen 

Studieseksjonen støtter endringen og begrunnelsen for den. Høringssvaret beskriver samtidig at det har vært 
noe uro rundt høringsbrevets argumentasjon og ordbruk om å «styrke prorektors stabsressurser», «kreve 
tilstrekkelig stabskapasitet» og «direkte bruk av…», og argumenterer for at studieseksjonen i dag har oppgaver 

som er både strategiske og utviklingsorienterte, og av annen karakter, men som alle har virksomhetskritisk 
karakter, og må utføres med høy kvalitet og profesjonalitet. Disse oppgavene beskrives videre som omfattende 
og til dels økende. Seksjonens oppgaver kan derfor ikke forstås som en stabsfunksjon som står «ledig» og til 
disposisjon for generelle administrative oppgaver for prorektor for utdanning. Direktør for fagstøtte støtter også 
et slikt innspill. 

Kommentar: Rektor er innforstått med denne situasjonen, og har ikke tenkt at studieseksjonen uten videre har 
ledig kapasitet å tilføre prorektor for utdanning. Rektors overordnede forståelse er at hele VIDs organisasjon 
står til disposisjon for daglig leder som en stabsressurs, selv om dette er nærmere organisert i enheter og linjer 
for den daglige og operative samhandlingen. Rektor vil i samråd med studiesjef og prorektor for utdanning se på 
hvordan studieseksjonen som seksjon kan støtte prorektor, dernest vurdere om enkeltansatte i studieseksjonen 
helt eller delvis bør defineres som lederstøtte for prorektor, og samtidig gjennomføre en samlet ressursanalyse 
som sikrer tilstrekkelige ressurser både i studieseksjonen som sådan og til mer direkte stabsstøtte til prorektor.  

 

b. Seksjon for bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv 

Seksjon for BFHA støtter forslaget til flytting av seksjonen til prorektor for forskning, og begrunnelsen for dette, 
og minner om at dette i 2016 var et ønske fra seksjonen, og noe man finner helt naturlig og i tråd med 
organiseringen ved nyere universiteter og statlige høgskoler (men ikke ved eldre breddeuniversiteter, hvor 
bibliotek ligger på nivå 2 i organisasjonen). Samtidig som at man støtter en plassering under prorektor for 
forskning, fremheves a) sammenhengen mellom lærings- og forskningsstøtte, som står sentralt i seksjonens 
tjenester, b) samarbeid med prorektor utdanning, SLIPP, studieseksjonen og internasjonalt kontor, og c) 
samarbeid med IT-seksjonen. 

Direktør fagstøtte legger til at den pågående prosessen med å vurdere sterkere samhandling eller 
sammenslåing mellom sykehusbiblioteket ved Diakonhjemmet sykehus og VIDs bibliotek i Oslo, vil medføre at 
forskningsstøtte-delen av BLHA vil styrkes ytterligere, noe som taler for at en direkte linje til prorektor forskning 
fremstår som et riktig valg. 

 

Kommentar: Innspillene støttes. 

 
c. Internasjonalt kontor 

Internasjonalt kontor støtter selv endringen i organisasjonstilhørighet. Høringssvaret deres stusser samtidig over 
bruken av «senterleder» som betegnelse for leder av Internasjonalt kontor. Høringssvaret fra prorektor for 
utdanning gir også støtte til endringen, men foreslår å endre navn for Internasjonalt kontor til «Seksjon for 
internasjonalisering». Fakultet for helsefag, Oslo, stiller et åpent spørsmål om hvorvidt Internasjonalt kontor på 
sikt like gjerne kan være tjent med å ligge under prorektor for forskning. Fakultet for sosialfag understreker også 
viktigheten av at Internasjonalt kontor også kan bidra til å støtte internasjonalisering av forskningsaktiviteten i 
VID. 

Kommentar: «Senterleder» er bare brukt i organisasjonskartet, og er en feil. Det skal være «Seksjonsleder». 
For øvrig støtter rektor at Internasjonalt kontor endrer navn til Seksjon for internasjonalisering, som et uttrykk for 
en strømlinjeforming av seksjonsbetegnelser. For øvrig er den foreslåtte plasseringen av Internasjonalt kontor 
under prorektor for utdanning pragmatisk begrunnet i at hovedtyngden av saker omhandler utdanningene og 
studentene. I dette ligger det naturligvis ikke en prinsipiell forståelse av at internasjonalisering er begrenset til 
utdanningsfeltet. 

 

d. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring 

De som uttaler seg om endringen, er svært positive til forslaget om å knytte KOM-seksjonen sterkere til 
Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling, og til støtte for rektor. Fakultet for sosialfag begrunner dette 
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med at VID er i en fase med sterk vekst, mens direktør fagstøtte begrunner det i behov for strategisk 
kommunikasjon og merkevarebygging. 

 

e. Studentprester og studentdiakon 

Til spørsmålet om tilhørighet for studentprest og -diakon har det kommet inn noen innspill til det 
løsningsforslaget som er skissert av rektor i høringsbrevet. Det anføres at det kan fremstå vel komplekst at 
disse stillingene skal ha flere personer i organisasjonen å forholde seg til, med fare for fragmentering. Samtidig 
nevnes det også at dette på flere måter reflekterer stillingenes kompleksitet. Studentdiakonen kommenterer den 
valgte løsningen slik: «Den kan bidra til fragmentering og uklarhet, men så lenge det er åpne linjer, lydhørhet og 
god dialog, så vil det fungere». Stillingenes autonomi og selvstendighet fremheves også i flere av innspillene. 
Det ser eller ut til å være klar støtte for å plassere studentprestene og -diakon under Avdeling for administrasjon 
og virksomhetsutvikling. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring foreslår at den etableres som en egen 
organisatorisk enhet og gis et passende navn, gjerne noe med «Studentvelferd etc». Direktør fagstøtte heller til 
at det kan være best å organiseres tjenesten i tilknytning til de ulike campuslederne, men at det ved foreslått 
modell må tydeliggjøres hvem som er «ressurseier» og hvem som er «oppgaveeier». 

Noen av innspillene som kommenterer denne saken stiller spørsmål ved rektors rolle i diskusjoner om det 
kirkefaglige, mens dette hos andre ikke er problematisert. Internasjonalt kontor skriver for eksempel: 

Når det gjelder utvikling av spørsmål av kirkefaglig og/eller prinsipiell utviklingskarakter, bør den 
profesjonelle kompetansen i stillingene enten anses som en ressurs, eller ikke tillegges oppgaver med 
kirkefaglig og/eller prinsipiell utviklingskarakter. Prinsipielt bør ikke rektor eller direktør for 
administrasjon og virksomhetsstyring utøve direkte ledelse på akkurat disse områdene, utover den 
ledelsen som normalt utøves i VID. 

Til slutt: Høringsbrevet foreslår å vurdere en teamlederfunksjon på bakgrunn av at det nå blir fire personer totalt 
med preste- og diakontjeneste ved VID. Enkelte av innspillene støtter eksplisitt at dette vurderes, som en 
koordinerende funksjon uten personalansvar. 

Kommentar: Det er denne saken i høringen som ikke fremstår som helt enkel å finne en god organisering av. 
Det er særlig forholdet mellom lokalt ansvar og overordnet koordinering og utvikling av tjenestetilbudet som må 
holdes sammen for å finne en god, pragmatisk løsning. Rektor vurderer at det er riktig å plassere 
personalansvar for denne tjenesten entydig under direktør administrasjon. Det legges til grunn at den fremtidige 
campusstøtten i særlig grad vil skje med utgangspunkt i Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling. 
Det vurderes videre som hensiktsmessig at direktør administrasjon utpeker en teamleder som kan koordinere 
samhandlingen mellom de ulike ansatte i studentprest- og studentdiakonstillingene, og utviklingen av 
tjenestetilbudet. Hvorvidt et slikt team skal ivareta et utvidet studentstøtte- og studentvelferdsansvar, krever en 
egen prosess, se ellers nedenfor. Den enkelte ansatte vil i tillegg til å forholde seg i linje til direktør 
administrasjon, i det daglige støtte campusleder og studentene ved de ulike campus. Rektor vurderer det som 
ikke nødvendig å beskrive en rolle for rektor i organiseringen av prester og diakon ved VID. Rektor deltar ved 
behov, eller på eget initiativ, i diskusjoner sammen med direktør administrasjon om profil og utvikling av 
tjenesten. Det legges til grunn at slike diskusjoner ikke griper inn i tilsynsansvaret som den enkelte måtte ha til 
det kirkesamfunnet man representerer, for tiden til biskopene i hhv. Oslo og Bjørgvin i Den norske kirke. I de 
tilfeller samtalene gjør det, vil de aktuelle tilsynspersonene bli invitert i samtalene. Direktør administrasjon er 
ansvarlig for samhandlingen med eksterne aktører som VID samarbeider med ved kombinerte stillinger, for 
tiden: Haraldsplass Diakonale Sykehus/Stiftelse og Stavanger bispedømme. 

 

Andre innspill 

3. Andre kommentarer til forslagene og/eller prosessen? 

 

Studentdemokrati og studentvelferd 

Noen av høringssvarene (Parat, Internasjonalt kontor, Direktør fagstøtte, Avdeling for administrasjon og 
virksomhetsutvikling) bemerker at det kan se ut som om studentdemokratiet og studentrettede 
tjenester/studentvelferd er uteglemt i høringen. Flere foreslår at ansvaret for kontakten med studentdemokratiet 
og studentvelferd knyttes til campuslederfunksjonen og til studentprest og -diakon, jf. ovenfor. 

Kommentar: Det er riktig at dette ikke er tematisert i høringsbrevet. Det er derfor viktig at ansvaret for kontakt 
med og oppfølging av studentdemokratiet og studentvelferd sikres i ny, justert organisasjon. Det er viktig å 
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understreke at det er mange linjer og logikker som skal ivaretas i VIDs kontakt med studentene. For det første 
er den daglige oppfølgingen i forhold til studentdemokratiet lagt direkte under direktør fagstøtte, med en 20 % 
administrativ funksjon knyttet til Linda Lea ved VID Sandnes. Det er naturlig at dette endres til prorektor for 
utdanning. Samtidig er det rektors forslag at a) den formelle møtekontakten med Studentparlamentet legges til 
rektor, at b) prorektor for utdanning er ledelsens representant i Læringsmiljøutvalget (og ledere LMU i de 
periodene ledelsen har ledervervet), at c) den lokale kontakten dels skjer mellom campusleder og de ulike 
studentrådene, dels mellom faglige ledere og lokale studenttillitsvalgte (for eksempel i fagråd), og d) at ansvaret 
for oppfølgingen av de ulike velferdsordningene (Studentsamskipnaden i Stavanger, SAMMEN (i Bergen), og 
Velferdsordningen i Oslo) legges til direktør administrasjon.  

Studieseksjonen og Direktør fagstøtte nevner i sine høringssvar at det kunne vært ønskelig med en evaluering 
av hvordan nåværende organisasjon har fungert, før man foreslo endringer. 

Kommentar: Rektors vurdering har vært at selv om man gjerne kunne ha gjort dette, og at det er et godt prinsipp 
å evaluere før man endrer, så har behovet for endringer være vurdert så tydelige at en slik evaluering ble 
prioritert ned til fordel for å gjennomføre raske endringer. De foreslåtte endringene handler ikke om at 
enkeltseksjoner og samhandlingen mellom dem i Avdeling for fagstøtte inne har fungert tilfredsstillende, men at 
man på nivå 2 med etableringen av prorektor for utdanning har etablert unødig lange linjer mellom enkelte 
seksjoner og prorektor for utdanning, noe som høringsinstansene selv er enig i. Rektor mener at en opplysende 
høringsbrev sammen med anledning til bred høring i organisasjonen også har tydelige evalueringskvaliteter. 
Høringsrunden tyder ellers på at de foreslåtte organisasjonsendringene fremstår som fornuftige.  

Det bemerkes av to høringsinstanser (SDP og Fakultet for helsefag, Bergen) at prinsippet om at nivå 2 i 
organisasjonen (rektors ledergruppe) ikke har geografiske innslag fra alle studiesteder.  

Kommentar: Dette prinsippet ble foreslått av rektor i vårens høringsrunde, og er akseptert av høgskolestyret for 
organiseringen av nivå 2/rektors ledergruppe. Det vil videre bli jobbet mer med en tydeliggjøring av 
campuslederrollen, noe flere av høringssvarene etterlyser/støtter. Konkret gjøres dette i den pågående 
gjennomgangen av organisering og samhandling i Fakultet for helsefag. 

 

Navn på avdeling under prorektor for utdanning: Utdanningsavdelingen? 

Høringsbrevet har ikke reist spørsmålet om hva avdelingen som prorektor for utdanning leder bør hete. Dette 
bør av flere årsaker fastsettes, blant annet med bakgrunn i prinsippet om at en enhet ikke bør ha samme navn 
som enhetens leder. For eksempel leder prorektor for forskning avdelingen Strategiske sentre for forskning. På 
bakgrunn av lignende enheter i andre UH-institusjoner, foreslås Utdanningsavdelingen som navn på avdelingen 
som prorektor for utdanning skal lede. Begrunnelsen for dette er at navnet er enkelt og knytter direkte an til 
prorektors ansvarsområde. I tillegg til de seksjonene som foreslås overflyttet fra Avdeling for fagstøtte, vil også 
Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis bli en egen enhet på nivå 3. Senterleder SLIPP og de ulike 
seksjonssjefene vil inngå i ledergruppen til prorektor for utdanning. «Utdanningsavdelingen» er også passende 
og dekkende for SLIPP. 

 

Oppsummering av endelig endringsforslag 

1. Det er bred støtte til det grunnleggende grepet med å avvikle Avdeling for fagstøtte og flytte 
avdelingens seksjoner til prorektorene eller direktør administrasjon. 

2. Direktør for Avdeling for fagstøtte fristilles og innplasseres i ny stilling etter avtale med rektor. 
3. Avdelingen som prorektor for utdanning leder, benevnes Utdanningsavdelingen. 
4. Studieseksjonen flyttes til Utdanningsavdelingen, og studiesjef rapporterer til prorektor for utdanning.  
5. Internasjonalt kontor flyttes til Utdanningsavdelingen og endrer navn til Seksjon for internasjonalisering, 

ledet av en seksjonsleder, som rapporterer til prorektor for utdanning. 
6. Seksjon for kommunikasjon og markedsføring flyttes til Avdeling for administrasjon og 

virksomhetsutvikling. Sjef for seksjonen rapporterer til direktør administrasjon, og gir samtidig 
lederstøtte til rektor og prorektorene etter avtale med direktør administrasjon. 

7. Studentprestene og studentdiakon plasseres som stabsfunksjoner direkte under direktør administrasjon 
som ivaretar personalansvar. Direktør administrasjon utpeker en teamleder blant studentprestene og 
studentdiakon, med ansvar for å koordinere og utvikle en helhetlig, kirkelig studentrettet tjeneste i VID. 
Studentprestene og studentdiakon tilbyr sine tjenester på campus i samråd med aktuell campusleder. 
Direktør administrasjon er ansvarlig for samhandlingen med eksterne aktører ved kombinerte preste- og 
diakonstillinger. 

8. Den formelle kontakten med Studentparlamentet ivaretas av rektor, prorektor for utdanning 
representerer ledelsen i Læringsmiljøutvalget, og den lokale kontakten med studentrådene ivaretas dels 
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av campusleder, dels av faglige ledere ved campus i de aktuelle fagenheter/studieprogram. Direktør 
administrasjon er ansvarlig for oppfølgingen av velferdstilbudet som gis VIDs studenter på de ulike 
campus.  

9. Endringene iverksettes fra 1.1.2020. 
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Organisasjonskart VID vitenskapelige høgskole 

Nivå 1-3 pr. 01.08.2020 

 

Rektor 

Prorektor 
forskning 

Prorektor 
utdanning 

Fakultet for 
helsefag 

Dekan 

Fakultet for 
sosialfag 

Dekan 

Fakultet for 
teologi, diakoni 
og ledelsesfag 

Dekan 

Avdeling for 
administrasjon 

og virksomhets-
utvikling 

Direktør 

Avdeling for 
fagstøtte 

Direktør 

Senter for misjon 
og globale studier 
Senterleder 

Fakultet for 
helsefag 
Prodekan  
Bergen 

 
Fakultet for 
helsefag 
Prodekan 
Oslo 

 Fakultet for 
helsefag 
Prodekan 
Sandnes 

 
Senter for diakoni 
og profesjonell 
praksis 
Senterleder 

Seksjon for 
forsknings-
administrasjon 

Senter for læring i 
profesjonsutdan-
ning og praksis 
Senterleder 

Program-
områder 
Studieledere 

Programområder 
Studieledere 

 

Programområder 
Studieledere 

 

Eiendoms- og 
driftsseksjonen 
Eiendomssjef 

HR-seksjonen 
HR-sjef 

IT-seksjonen 
IT-sjef 

Økonomi-
seksjonen 
Økonomisjef 

Senter for 
interkulturell 
kommunikasjon 
Senterleder 

Bibliotek, 
forsknings-
datahåndtering og 
historiske arkiv 
Seksjonsleder 

Internasjonalt 
kontor 
Seksjonsleder 

Seksjon for 
kommunikasjon 
og ekstern 
samhandling 
Kommunika-
sjonssjef 

Studieseksjonen 
Studiesjef 



 Vedtakssaker -  Velferdsordning for studenter ved VID, Oslo :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Vedtakssaker -  Fastsetting av rektors lønn :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Vedtakssaker -  Høring - Delstrategi for eiendomsforvaltning og -utvikling ved Diakonhjemmet :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Arkivsak-dok.: 19/02333-31 Arkivkode.: 012 
Saksbehandler Cecilie Claviez 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Program for styreseminaret i mars 2021 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret bes om å komme med innspill til rammer og faglig innhold for det planlagte styreseminaret i mars 2021.   
 

Sammendrag 
Det er planlagt styreseminar for høgskolestyret tirsdag 9. mars til onsdag 10. mars 2021, lunsj til lunsj. 
På seminaret er det ønskelig at både faste- og varamedlemmer til styret inviteres. Rektor deltar med 
rektoratet (prorektor for forskning, prorektor for utdanning og rektors rådgiver) og direktør 
administrasjon. Dekanene for de tre fakultetene deltar på tirsdag ettermiddag.  
  
VID Bergen har av rektor tidligere vært vurdert som egnet sted for seminaret, bl.a. med besøk på 
Alrek helseklynge og omvisning VIDs nye campus på Haraldsplass. VID Bergen vil imidlertid flytte sin 
virksomhet til Betanien allerede i februar, og det vil i denne perioden pågå omfattende byggearbeid på 
Haraldsplass. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til reisevirksomhet og en må dermed vurdere en 
digital løsning som plan B.  
  
Det planlegges å invitere gamle og nye styremedlemmer til et digitalt mini-seminar i februar 2021 for å 
ønske velkommen nye styremedlemmer og gi dem en kort innføring i styrets arbeid, gjennomgang av 
styreinstruksen og mulighet til utveksling. Dette gjennomføres digitalt.    
 

Vedlegg:  
Forslag til program for styreseminaret i mars 2021. 
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Forslag til program for styreseminar i mars 2021 

Tirsdag 9. mars  
12.00 – 13.00 Lunsj  
13.00 – 18.00 VIDs strategi   
VIDs strategi ble vedtatt av styret i 2018. Med pandemi og omfattende endringer i sektoren 
samt uttalte universitetsambisjoner er det behov for en revisjon av strategien. Tema for 
sesjonen er:    
 

• Generelt strategisk rammeverk (VIDs strategi 2018-2028; forskningsstrategi 2019 
2024, politiske rammer, m.m.)  

• Universtetsambisjoner: Bør VID bli universitet? I så fall hvordan?  
o Forskriftskrav for å bli universitet sett i lys av parallelle universitetssøknader og 

tilsyn ved andre universiteter  
o Vurdering av status quo og mulige veivalg (kompetanse; 

forskning; doktorgradsprogram; ekstern finansiering; internasjonalisering; 
studiekvalitet)  

o Ph.d. helsevitenskap? Presentasjon av mulighetsstudie  
o Status og satsninger fra fakultetene (dekanene deltar med presentasjoner)  
o Budsjettføringer 2021-2025, finansiell posisjon, forhold til eiere, m.m.  

• Strategiske utviklingsområder   
o Digitaliseringsstrategi   
o Bærekraft: rapport fra arbeidsgruppen    
o Ekstern samhandling; kunnskapsoversikt over nåværende posisjon og diskusjon 

om fremtidig posisjon  
  

Kl 19.00 Middag på Bryggen (TBC)  
Felles middag og kulturelt innslag gjerne fra kunstner som skal bidra med 
signaturelementene i campusprosjektene.  
  
Onsdag 10. mars   
Kl 09.00 – 11.00: Omvisning VID Bergen, Alrek og evt Haraldsplass Diakonale 
Sykehus (evt ta dette første dagen?)  
Kl 11.30 – 12.30: Lunsj (sted TBC)  
Kl 12.30 – 15.30: Ordinært styremøte (sted TBC):  
  

• Rektors orienteringer  

• Årsrapport KD og årsregnskap  

• Ledelsesrapportering 3. tertial foregående år, inkl. Økonomirapportering  

• Årsregnskap  

• Styrets årsberetning  

• Campusutvikling VID Oslo til beslutning - Campusutviklingsprosjekter og 
mulighetsstudier  

• Studentombudets årsrapport   

• Innkalling til generalforsamling for VID inkl. agenda (godkjenning av årsregnskap, styrets 
årsberetning, revisorhonorar, evt. oppnevning av nye styremedlemmer og fastsetting av 
styrehonorar, m.m.) 
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Arkivsak-dok.: 16/00807-23 Arkivkode.: 162 
Saksbehandler Anja Nieuwenhuis 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 

Birkelands legat - oppnevning av nytt styre 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til styret for «Karoline, Thomas Racin og Tor 
Birkelands legat» for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022: 

• Torstein Jørgensen 
• Odd Magne Bakken 
• Marianne Skjortnes 

 
 
Generelt om legatet 
Stiftelsen «Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat» ble opprettet 05.12.2006 på 
grunnlag av bestemmelser i avdøde Tor Birkelands testamente. I stiftelsens vedtekter §2 står 
det at «Stiftelsens formål er gjennom stipendier til studenter og vitenskapelig ansatte på VID 
vitenskapelige høgskole å fremme teologisk forskning.» De siste to årene har legatstyret delt 
ut stipend på til sammen kr 246 065 fordelt på 16 studenter. Majoriteten av søkerne bruker 
stipendmidlene til konferanser og seminarer i utlandet. Noen mastergradsstudenter søker 
midler til feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven. Mottaker plikter å rapportere for 
bruken av tildelte midler til styret i etterkant av planlagte aktiviteter. VID har vurdert legatet 
som viktig for å stimulere forskning ved høgskolen, og det har vært god dialog mellom VID og 
legatstyret. Egenkapitalen bestod pr. 31.12.19 av grunnkapitalen på kr 1 000 000 og annen 
fri egenkapital på kr 700 000 kr.  
 
Forvaltning av Martin Ekenes stipendiefond 
Styret i Birkelands legat ble i sin tid delegert myndighet fra MHS’ høgskolestyre til å fordele 
stipend også fra Martin Ekenes’ stipendiefond (HS-sak 32/08). Stipendene skal opprinnelig 
gis til studenter ved MHS som har kontakt med NMS eller andre misjonsorganisasjoner med 
tanke på fremtidig arbeid som misjonærer. Ekenes’ stipendiefond ble opprettet i 2008. Ved 
opprettelsen bestod fondet av kr 394 980. Hvert år kan det deles ut 1/15 av grunnkapitalen 
(kr 26 332), i tillegg til oppsparte renter. Det ble delt ut to stipend i 2020. 
 
Legatstyret 
Vedtektene sier at stiftelsens styre skal bestå av tre medlemmer, og oppnevnes av styret for 
VID for inntil to år om gangen. Styret skal ha en leder som velges av styret. Ingen kan 
gjenvelges til styret mer enn to ganger etter hverandre, noe som gir mulighet for tre 
oppnevningsperioder (§ 3). 
 
Styret i Birkelands legat har i perioden 2019-2020 bestått av følgende personer: 
 

• Torstein Jørgensen, pensjonist, professor emeritus i kirke- og misjonshistorie fra VID 
(Stavanger) 
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• Odd Magne Bakke, dekan, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, 
Universitetet i Stavanger  

• Ingeborg Mongstad-Kvammen, tidligere generalsekretær i Bibelselskapet, fra 1.12.18 
direktør for avdeling for fagstøtte, VID 

 
Torstein Jørgensen og Odd Magne Bakken har takket ja til å la seg re-nominere. Som nytt 
styremedlem foreslås Marianne Skjortnes. Skjortnes er utdannet sosialantropolog og arbeidet 
som professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag i Stavanger frem til hun gikk av 
med pensjon i 2020. Skjortnes har spilt en sentral rolle i oppbygging av kultur- og 
samfunnsfagene ved VID Stavanger. Skjortnes har publisert bøker og artikler knyttet til kultur 
og utviklingsarbeid, kjønn og sosiale endringsprosesser, samt religion og utvikling. Hun har i 
tillegg til undervisning og forskning arbeidet som lærer i den gassiske lutherske kirken på 
Madagaskar. Hun er i dag tilknyttet VID vitenskapelige høgskole som professor emeritus. 
 
 
Vedlegg:  
1. Vedtekter for «Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat» 
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 KAROLINE, THOMAS RACIN OG TOR BIRKELANDS LEGAT  
 

 Vedtekter  
 
 § 1 Stiftelsens navn er: Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat.  

 
 § 2 Stiftelsens formål er gjennom stipendier til studenter og undervisningspersonale på VID 

vitenskapelige høgskole å fremme teologisk forskning.  

 
 § 3 Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer. Styret skal velges av styret for VID 

vitenskapelige høgskole (Høgskolestyret) for inntil 2 år om gangen. Styret skal ha en leder som 

velges av Høgskolestyret. Ingen kan gjenvelges til styret mer enn 2 perioder etter hverandre.  

 
 § 4 Styret kan selv, om det finner det nødvendig, velge en daglig leder for stiftelsen.  

 
 § 5 Stiftelsens grunnkapital skal være 1 000 000 kroner.  

 
 Av grunnkapitalens avkastning, eller av allerede fri egenkapital, er det styrets oppgave å dele ut 

legater til prioriterte forskningsprosjekter og/eller aktiviteter etter søknad fra VIDs studenter 

og/eller undervisningspersonale for på denne måten å fremme teologisk forskning.  

 
 Dersom styret ett år ikke skulle finne verdige kandidater eller av andre årsaker ikke finner å 

kunne dele ut stipend som dekker årets avkastning, skal årets avkastning eller den overskytende 

del av denne tillegges fri egenkapital.  

 
 Dersom en utdeling til det ovenfor angitt formål en gang i fremtiden skulle vise seg 

overflødig/umulig, kan årlig utdeling, etter styrets beslutning, utdeles til et formål som ligger 

nærmest mulig opp til det opprinnelige.  

 
 § 6 Ovenstående er ikke til hinder for at stiftelsens grunnkapital nedsettes og anvendes til 

utdeling av stipend i samsvar med formålet. Bruk av grunnkapitalen må i så fall skje over en 

periode som skal være minst 25 år.  

 
 § 7 Grunnkapitalen i fondet kan økes, også ved innbetaling fra andre. I så fall er det en 

forutsetning at navn og formål for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat 

opprettholdes.  

 
 § 8 Styret for VID vitenskapelige høgskole (Høgskolestyret) skal, foruten å velge stiftelsens 

styre, føre kontroll og tilsyn med styrets virksomhet og i den forbindelse skal Høgskolestyret ha 

følgende oppgaver:   

a) å velge og avsette styremedlemmer etter stiftelsesloven § 29  

b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse  

c) å motta årlig regnskap til orientering  

d) å beslutte gransking  

e) å velge stiftelsens revisor  

f) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret  

§ 9 For øvrig gjelder bestemmelsene i Stiftelsesloven. 
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Oppnevning av medlemmer til Klagenemda 2021-2024 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret oppnevner Beate Blom som leder og Håkon Rastum som nestleder, samt medlemmene, Marte Sviggum 
(eksternt medlem), Ingeborg Mongstad-Kvammen (ansatterepresentant), Linda Marchioni (studentrepresentant) 
og Vilde Rinke (studentrepresentant) til Klagenemda 2021-2024. 
 

Sammendrag 
Styrets klagenemnd er oppnevnt med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 
(uhl) § 5 – 1. Styret oppnevner leder og medlemmer i Klagenemnda med vararepresentanter. 
 
Styret oppnevner tingrettsdommer Beate Blom som leder av Klagenemnda ved VID vitenskapelig 
høgskole for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 og sorenskriver/embetsleder Håkon Rastum som 
nestleder og personlig vara for leder. 
 
Som øvrige medlemmer av Klagenemnda for samme periode oppnevnes:  
- Seniorrådgiver Merete Sviggum (eksternt medlem) og personlig vara førstelektor Kjell Arne Aarheim  
- Spesialrådgiver Ingeborg Mongstad-Kvammen (ansatterepresentant) med professor Knut Holter 
som personlig vara  
- Student Linda Marchioni (studentrepresentant) (1 år) 
- Student Vilde Rinke (studentrepresentant) (1 år)  
 
 

Vedlegg:  
Reglement for klagenemda  
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Reglement for klagenemnd a ved VID vitenskapelige høgskole
Vedtatt av høgskolestyret 11.12.2015

1. Oppnevning og sammensetning av klagenemnd

Styrets klagenemnd er oppnevnt med hjemmel i Lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og
høyskoler (uhl) § 5 - 1 ( http://www.lovdata.no/all/tl - 20050401 - 015 - 006.html ).
Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og
varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen.
To av medlemmene skal være studenter.
To av medlemmene skal være oppnevnt blant fast ansatte, eventuelt en fast ansatt og
ett eksternt medlem.

Det skal være minst to medlemmer av hvert kjønn.
Styret oppnevner leder og medlemmer i klage nemnda med vararepresentanter.
Studentrepresentantene bl ir oppnevnt etter f orslag fra Studentparlamentet. Eksterne
medlemmer og medlemmer so m er tilsatt ved høgskolen med vararepresentanter har
funksjonstid fire år. Studentrepresentanter med vararepre sentanter har funksjonstid i et
år.

Representanter for inst itusjonens eiere eller medlem av ins titusjonens styre kan ikke være
medlem av klagenemnda. Medlem som har medvirket i saksbehandling eller a vgjørelse i
påklaget saksforholdet, kan ikke delta i behandling av klage over dette i klagenemnda.
Rektor, eller de n rektor utpeker, fungerer som sekretær for klagenemnda.

2. Vedtaksførhet

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer
er til stede.

3. Klagenemndas mandat og ansvarsområde

3 .1 Klagesaker
Klagenemnda behandler og avgjør klagesaker på vegne av s tyret, jf. uhl §§ 5 - 1 og 5 - 2 og
forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole o g forskrift
om graden philosophiae doctor (ph.d) ved VID vitenskapelige høgskole:
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a) Klage på formelle feil ved opptak som ikke skal behandles av Felles klagenemnd i 
Samordna Opptak. 

b) Klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamen, prøve og frammøtekrav og 
sensur. 

c) Klage på formelle feil ved gjennomføring av praksisstudier. 
d) Klage på enkeltvedtak i studieadministrative saker. 
e) Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om tvungen avslutning ved 

forsinkelse eller manglende fremdrift og klage over avslag på søknad om godkjenning 
av elementer i opplæringsdelen på høgskolens ph.d-program. 

f)  Klage over avslag om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller 
forsvar av ph.d-graden. 

Klagenemnda kan prøve alle sider av saken. Klagenemnda gjør vedtak med simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke 
påklages. 
 
3.2  Annullering av eksamen eller prøve 
Klagenemnda behandler og avgjør saker på vegne av styret om annullering av eksamen, 
prøver m.v som faller inn under uhl §4-7.  Klagenemndas avgjørelse kan påklages til 
departementet eller organ oppnevnt av departementet jf. uhl § 5-1 (7). 
 
3.3  Bortvisning og utestengning 
Klagenemnda behandler og avgjør saker på vegne av styret om bortvisning og utestengning, 
herunder også utestengning grunnet straffbare forhold - politiattest jf. uhl §§ 4-8 og 4-9.  
Klagenemda kan prøve alle sider av saken. Klagenemndas avgjørelse kan påklages til 
departementet eller organ oppnevnt av departementet jf. uhl § 5-1 (7). Klagenemnda gjør 
vedtak med minst to tredjedels flertall ved utestenging eller bortvisning jf. §4-8 (4).  
 
3.4  Utestengning etter skikkethetsvurdering  
Klagenemnda avgjør på vegne av styret saker om skikkethet. Styrets 
skikkethetsnemnd fremmer sak til-, og innstiller overfor klagenemnda i saker om 
særskilt skikkethetsvurdering, jf. uhl § 4-10. 

 
Klagenemndas behandling av sak om særskilt skikkethet skal følge bestemmelsene i 
forskrifter om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006 § 11, jfr. Rundskriv F 
14-06 datert 14. juli 2006 fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Dersom klagenemnda vedtar at en student ikke er skikket for yrket, kan vedkommende 
utestenges fra studiet. Dersom en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges, skal 
det fattes særskilt vedtak om dette, jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning § 11, 2. 
ledd. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. Klagenemnda skal i sin 
behandling av spørsmål om utestenging av student som er funnet ikke-skikket, følge 
bestemmelsene i uhl § 4-10. 
 
Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestengning skal treffes med minst to 
tredjedels flertall i klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan påklages til departementet eller 
organ oppnevnt av departementet, jf. uhl § 5-1 (7). 

 
3.5  Tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen på grunn av uredelighet 
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Klagenemnda fatter vedtak om tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid på 
grunn av vitenskapelig uredelighet, jf. uhl § 4-13 (4). 
 
 

4. Saksbehandlingsregler 
 

For saksbehandling i klagenemnda, herunder vurdering av medlemmenes habilitet, gjelder 
reglene i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) og lov om 
universitetet og høgskoler.  Avgjørelsen skjer i møte.  

 
Klagenemnda får mandat til å avgjøre saker på sirkulasjon i perioden 01.07 til 31.08. 
Mandatet gjelder saker som må avgjøres i nevnte tidsperiode. For at vedtaket skal være 
gyldig må leder (evt. vara for leder) og minst to andre medlemmer delta, jf. uhl. §5-1 (4). 
Saker som sendes via e-post skal være anonymisert. 
 
Referat med vedtak/ protokoll sendes til høgskolestyret til orientering.  
 
 

5. Sekretær 
 

Rektor ved VID vitenskapelige høgskole utpeker sekretær til klagenemnda. Sekretæren 
sørger for forberedelse av sakene etter retningslinjer gitt av nemndas leder og utsendelse av 
vedtak/protokoll etter vedtak. 
 
 

6. Godtgjørelse for arbeid i klagenemnden 
 

Eksterne medlemmer og studentrepresentanter i klagenemnda skal ha godtgjørelse for 
arbeidet. Leder og vara for leder honoreres ¾ av offentlig salær for advokater, i tillegg til  
eventuelle reiseutgifter. Studentrepresentanter og øvrige eksterne medlemmer honoreres 
etter statens satser for utvalgsgodtgjøring.  



 Vedtakssaker -  Direkte tilsetting uten forutgående utlysning i midlertidig bistilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag  :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Vedtakssaker -  Direkte tilsetting uten forutgående utlysning i fast stilling som høgskolelektor ved Fakultet for helsefag  :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Arkivsak-dok.: 19/02358-7 Arkivkode.: 469 
Saksbehandler May Britt Kirkhus Johansen 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Kreering av Ingebjørg Haugen til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret kreerer Ingebjørg Haugen til philosophiae doctor 
 
 

Sammendrag 
Ingebjørg Haugen, Senter for diakoni og profesjonell praksis, leverte 19.12.2019, inn sin avhandling  
 
«Constructions of user participation in home-based dementia care». 
 
Rektor oppnevnte 23.12.2019 følgende komité for å bedømme avhandlingen, etter at Forskningsutvalget på et 
tidligere tidspunkt hadde behandlet forslag til komitémedlemmer: 
 

• Professor Lars-Christer Hydén Linköpings universitet 
• Prodekan Ann Karin Helgesen, Høgskolen i Østfold 
• Førsteamanuensis Oddgeir Synnes, VID vitenskapelige høgskole 

 
Bedømmelseskomiteen meddelte 22.09.2020 at den enstemmig hadde funnet avhandlingen verdig til å 
forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole. 
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente rektor på vegne av Forskningsutvalget 
28.09.2020 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å forsvares offentlig, og oppnevnte de samme 
medlemmer som prøveforelesnings -og disputaskomité.   
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen: 
 

• Førsteopponent: Professor Lars-Christer Hydén Linköpings universitet 
• Andreopponent: Prodekan Ann Karin Helgesen, Høgskolen i Østfold 
• Førsteamanuensis Oddgeir Synnes, VID vitenskapelige høgskole tok over som settemedlem som 

andreopponent. 
 
Doktorgradsprøvene ble avholdt 13.11.2020. Bedømmelseskomiteen ga Ingebjørg Haugen følgende tema for 
prøveforelesningen:   
 
«Autonomi og brukermedvirkning ved demens: utfordringer og muligheter» 
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. Det samme har 
disputasleder, Gunhild Odden, gjort. 
 
Opplæringsdelen er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-forskriften er det dermed grunnlag for at 
høgskolestyret kreerer Ingebjørg Haugen til philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Haugen har vært veiledet av professor Tor Slettebø (VID) og professor Siri Ytrehus (HPV). 
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Vedlegg:  
Vedlegg legges i sak 14/01034  
 
 
 



77/20 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '77/20 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 17/00965-149 Arkivkode.: 02 
Saksbehandler Marianne Brattland 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Status for campusutviklingsprosjektene 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret tar sak om campusutviklingsprosjektene til orientering. 
 
 
Oversikt per campus 
 

 VID Oslo fra 2024+  

Som tidligere rapportert om, ble store deler av campus i Oslo bygget om og pusset opp våren 2020, og 
Fakultet for helsefag flyttet til midlertidige lokaler i modulbygget i Hartvig Halvorsens vei. Fokus i 
Oslo er nå på planleggingen av VIDs behov for tiden etter 2024, hvor modulbygget må fraflyttes.  
 

Mulighetsstudie VID Oslo 2024+ 
LPO arkitekter har på oppdrag fra VID gjennomført en analyse av fremtidig arealbehov i tilknytning til 
enten ulike grader av sambruk med NLA eller fortetting på eksisterende areal. Dokumentet som følger 
vedlagt, vedlegg 1, er et sammendrag av en hovedrapport som ble utarbeidet for VID av LPO 
arkitekter i dialog med ansatte og studenter høsten 2020. I mulighetsstudien er det skissert tre ulike 
alternativer der alternativ 3, med gjenbruk av nåværende høyskolebygg kombinert med nybygg i 
Diakonhjemmets hage, fremstår som det mest aktuelle alternativet. Ledergruppen i VID har nylig 
diskutert saken og stiller seg positiv til samlokalisering med NLA i Oslo i 2024+, og anbefaler at det 
jobbes videre med å utvikle denne retningen samt gjøre en risikovurdering av dette alternativet. Det er 
grunn til å tro at dette vil gi gode arealer for perioden 2025-2030. For tiden etter 2030 vil mulig 
ekspansjon kunne skje ved utvikling av arealer i tilknytning til dagens fotavtrykk. VID forventer også 
at fremtidens arealbehov vil påvirkes av nye former for samhandling, tilstedeværelse og digitalisering, 
som i sum forventes å medføre mindre arealbehov. Dagens situasjon er at campus ved en 
normaltilstand etter korona vil ha underskudd på arbeidsplasser.   
 

Økonomi 
Stiftelsen Diakonhjemmet har invitert VID til forhandling om ny husleieavtale der målet er å lande en 
ny avtale i løpet av våren 2021. Ny fremforhandlet husleieavtale vil tre i kraft fra 1/1 2022 der leien 
iht. Aksjonæravtalen av 2.1.2018 mellom VID vitenskapelige høyskole og VIDs eiere (Det Norske 
Misjonsselskap, Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Betanien Bergen, Haraldsplass Diakonale Stiftelse 
og Stiftelsen Diakonova) i kap. 5.3 sier at partene er enige om at husleien f.o.m. 2020 økes til 
tilnærmet markedsleie over en 5 års periode. Husleieøkning fra 2022 er tatt høyde for i VIDs 
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langtidsbudsjett 2022-2026.  Et nytt formålsbygg vil bli skreddersydd til brukerne, og gjennom utstrakt 
sambruk og integrasjon vil arealene kunne brukes effektivt. 
 
Prosess 
Stiftelsen Diakonhjemmet har invitert VID og NLA med inn i prosjektet Diakonhjemmet Hage. Det er 
etablert en styringsstruktur mellom Diakonhjemmet, NLA og VID for utviklingen av nytt 
høyskolebygg med sambruk og samarbeid mellom NLA og VID. VID er representert med rektor i 
styringsgruppen og med direktør og eiendomssjef i prosjektgruppen. Høgskolebygget skal etter planen 
stå ferdig i 2024.  Mandatet, som ble godkjent av styringsgruppen 30.09.20, skal se på mulighetene for 
sambruk med NLA som planlegger campus i Diakonhjemmet Hage, men også med Diakonhjemmets 
øvrige virksomheter. Arbeidet er tenkt ferdig innen årsslutt 2020, og skal munne ut i løsninger og 
prinsipper for sambruk og fellesløsninger mellom VID, NLA og eventuelt øvrige virksomheter. 
Aktuelle areal, rom og romgrupper kan være hovedinngang med tilhørende mingleareal og deler av 
førstelinjetjeneste, kantine, auditorier og andre generelle undervisningsrom etc. Ved gjenbruk av VIDs 
nåværende campus bør NLA og VID også kunne samarbeide om bruk av nåværende kapell og 
bibliotek som begge fremstår som funksjonelle og tidsriktige rom. 
 

  
             VID Bergen  
 
Bygg- og ombyggingsarbeidene på Haraldsplass følger nå revidert framdriftsplan som tilsier 
ferdigstilling av campus i oktober 2021, hvor deler av arealene vil være ferdig allerede i august 2021. 
Prosjektet blir av gode grunner dyrere enn først antatt, noe som skyldes behov for mer areal, samt 
behov for oppussing av eksisterende høyskolebygg som ikke var hensyntatt i opprinnelig plan. I VIDs 
budsjett for 2021 og videre langtidsbudsjett er imidlertid disse forholdene tatt høyde for. Det er god 
grunn til å tro at prosjektet ferdigstilles innenfor rammene av budsjettet for 2021.   

Nytt ferdighetssenter i det gamle akuttmottaket, som skal brukes sammen med sykehuset, vil være 
ferdig i januar 2021. Det planlegges med utflytting av det meste av virksomheten på Haraldsplass fra 
januar/februar 2021. Pandemien er imidlertid i økende grad en usikkerhetsfaktor for tilgang til 
arbeidskraft, og derigjennom fremdriften i byggearbeidet. Usikkerheten er krevende å håndtere for alle 
parter som er involverte. Prosjektleder har varslet stor usikkerhet på selve fremdriften, men jobber 
imidlertid fortsatt ut fra innflytting i oktober.  

Flytting 
Haraldsplass Diakonale Stiftelse har nylig varslet at det er ønskelig at VID flytter helt ut av sine 
lokaler i februar 2021 slik at byggearbeidene kan utføres. Det betyr at studenter og ansatte vil måtte ha 
all undervisning på Betanien og at ansatte i stor grad må jobbe hjemme i perioden februar til oktober 
2021. Ferdighetstrening kan imidlertid skje i nyoppussede arealer på Haraldsplass. Det vil trolig også 
være behov for å ha noe kveldsundervisning som trolig vil kreve tilpasninger i VIDs 
arbeidstidsbestemmelser m.m. Det er nylig nedsatt en prosjektgruppe som skal håndtere flyttingen, det 
er utlyst stilling som driftsansvarlig i Bergen samt iverksatt en rekke andre tiltak som har til hensikt å 
sikre studenter og ansattes lærings- og arbeidsmiljø i en krevende flyttefase. Det er likevel trolig ikke 
til å unngå at både studenter og ansatte i noen grad vil kunne oppleve denne fasen ekstra krevende. 
Dersom byggearbeidene blir vesentlig forsinket er det inngått en intensjonsavtale med Betanien om 
videre leie våren 2022 dersom det mot formodning blir nødvending. 
 
Leie av tilleggsareal 
Rektor har fulgt opp styrets vedtak og inngått avtale med Haraldsplass Diakonale Stiftelse om leie av 
tilleggsareal i 6. etg. i forbindelsesbygget for å sikre bedre kapasitet til egentrening, grupperom og 
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vekstmuligheter. Dette gir økt kapasitet, noe som også gjør at VID vil vurdere å legge arbeidssted for 
enkelte nye stillinger til Bergen. Husleieøkning er tatt høyde for i VIDs langtidsbudsjett. 
 
Styringsstruktur 
Det er etablert en styringsstruktur i Bergen mellom stiftelsen, sykehus og høgskole, for å legge til rette 
for god sambruk av de nye arealene. Det er også positiv utvikling i faglig samarbeid mellom høgskole 
og sykehus, blant annet med felles bruk av ferdighetssenter, deling av ressurser til forskningsstøtte og 
felles deltakelse i helseklyngen Alrek som nylig tok i bruk nye lokaler kort vei fra Haraldsplass.   

 

               VID Stavanger  

Prosjektet går som planlagt og følger fremdriftsplanen. Ingen vesentlige avvik i forhold til budsjett. 
Gravearbeidene er i ferd med å avsluttes, og fundamentering er påbegynt. I februar vil råbygget være 
reist, og innredningsarbeidet vil starte. Innflytting er planlagt i juni 2022, og fremdriftsplanen tilsier 
ferdigstillelse februar 2022. Det avholdes med jevnlige mellomrom møter mellom Det Norske 
Misjonsselskap (NMS), NMS Eiendommer og VID for å sikre en god faglig kontekst på Kampen, og i 
god dialog med Stavanger kommune. VID har også leid en etasje i det gamle trebygget for å utvikle en 
internasjonal kommunitet for utvekslings-studenter fra Madagaskar. Det er etablert en styringsstruktur 
med NMS og NMS Eiendommer med sikte på å utvikle campus på en slik måte at man stimulerer til 
faglig samarbeid og sambruk. Det er ønskelig at det utvikles virksomhet og botilbud på campus som 
gir faglig synergi og praksistilknytning for VIDs utdanninger og forskningssatsninger, og at campus 
kan bidra til utvikling av byen og bydelen.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 – VID Oslo 2025+ En mulighetsstudie 

 

Forklaring:  

 
 

 Mindre avvik, kan hentes inn 

Store avvik, behov for tiltak 
 
 
 

I tråd med plan og budsjett 
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Hvordan sette inn 
bakgrunnsbilde:

1. Høyreklikk på siden og velg 
«Formater bakgrunn»

2. Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur»
3. Trykk «Sett inn fra Fil»
4. Bla deg fram til ønsket bilde

 
EN MULIGHETSSTUDIE

SAMMENDRAG

LPO arkitekter 12. november 2020

V I D
O S L O 
2 0 2 5               +



12/20 Status for campusutviklingsprosjektene - 17/00965-149 Status for campusutviklingsprosjektene : MINI.VID 2025+

 INNHOLD

•	 Forord
•	 Særpreg og historie 
•	 Føringer
•	 Kapasitet
•	 Arealbehov
•	 Andre funksjonskrav 
•	 Mulighetsstudier
•	 Videre prosess
•	 Et framtidsbilde

FORORD

VID Vitenskapelig Høgskole har en historie og et særpreg som først og fremst er 
knyttet til diakonale og medmenneskelige verdier. Høgskolen tilbyr utdanning i fag 
hvor etterspørselen er stor.  Antall studenter vokser, antall ansatte vokser. VID er i ferd 
med å befeste seg som en av de største private utdanningsinstitusjonene i Norge sam-
tidig som nye samarbeids- og læringsformer kombinerer tradisjonell undervisning med 
en nettbasert hverdag. Dette har konsekvenser for arealbehov, utforming og fleksibi-
litet for framtidig løsninger. Både i Bergen og Stavanger bygges derfor moderne anlegg 
som kombinerer studiestedenes særpreg og historie med nyskapende arkitektur. Nå 
står også Oslo for tur.

Oslo holder VID til på Steinerud vest for byens sentrum. Stiftelsen Diakonhjemmet, 
som både er deleier i VID og utleier av bygningene på campus, har store ambisjoner 
for utvikling av eiendommen på Steinerud. Diakonhjemmet Hage er et pågående pros-
jekt som er del av denne utviklingen. Prosjektet grenser til nåværende høgskoleom-
råde, og inkluderer både ny bygningsmasse, et nytt sentraltorg og ny T-banestasjon. 
Sammen med utvikling av nåværende høgskoleområde åpner Diakonhjemmet Hage 
ulike muligheter for en framtidig campus på Steinerud. På bakgrunn av gitte føringer, 
funksjonelle krav, og anslått kapasitet med tilhørende arealbehov oppsummerer dette 
dokumentet disse mulighetene. Dokumentet er et sammendrag av en hovedrapport 
som ble utarbeidet for VID av LPO arkitekter i  
dialog med ansatte og studenter høsten 2020. 

Oslo 12. november 2020.

DELTAGERE I ARBEIDET

Styringsgruppe

•	 Martin Grunnesjö; Prosjektleder / Eien-
domssjef VID.

•	 Marianne Brattland; Direktør administra-
tiv støtte VID.

•	 Jon Solsrud; Stiftelsen Diakonhjemmet.

Brukergruppe undervisningsarealer

•	 Hilde Øieren; Høgskolelektor, studieleder 
bachelor i sykepleie.

•	 Katrine M. Woll; Førstelektor, studieleder i 
sosialt arbeid.

•	 Inga Gullhav; Høgskolelektor FH.
•	 Hilde Trygstad Biblioteksjef VID.
•	 Randi Tjærnæs Høgskolelektor FTDL.

Brukergruppe ansattearealer

•	 Mardon Breimoen; Programansvarlig 
kreftsykepleie FH.

•	 Thorild Bjerkreim; Prodekan FH.
•	 Hans Morten Haugen; Professor FTDL.
•	 Halvor de Flon; Studieleder FS.
•	 Margrete Thorstad; Studieseksjonen VID.
•	 Marit Helene Hem; Professor FH.

Brukergruppe fellesarealer

•	 Elisabeth Nilsen Aas; studentdiakon/hov-
edvernombud VID.

•	 Henriette Carlsen; student; bachelor i 
sykepleie.

•	 Martine Hafsos; student; bachelor i syke-
pleie.

•	 Lars Leithe; student; bachelor i sykepleie.
•	 Bernhard Nordin; student; bachelor i so-

sialt arbeid.
•	 Aurora Søraa; student; bachelor i syke-

pleie.

Rådgiver

•	 Arvid Rønsen Ruud; Prosjektansvarlig LPO 
arkitekter.

•	 Pål Henry Engh; Rådgiver LPO arkitekter.
•	 Alexander Tunby Rosseland; Medarbeider 

LPO arkitekter.
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 SÆRPREG OG HISTORIE

Et samlet VID

VID Vitenskapelige Høgskole (VID; Vitenskapelig 
– Internasjonal – Diakonal) trådte i kraft fra 1. 
januar 2016 etter en sammenslåing mellom 
Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og i Rogaland 
(Sandnes), Misjonshøgskolen i Stavanger, og 
Høgskolen Betanien og Haraldsplass Diakonale 
Høgskole, begge i Bergen. Fra 1. januar 2018 ble 
også Høyskolen Diakonova (tidligere Menig- 
hetssøsterhjemmet i Oslo) del av VID. Høgskolen 
tilbyr bachelor, master/ph.d. og videre- 
utdanning på tre fakultet; Fakultet for helsefag 
(FH), Fakultet for sosialfag (FS) og Fakultet for  
teologi, diakoni og ledelse (FTDL) og er fordelt 
på tre studiesteder henholdsvis i Stavanger, Ber-
gen og i Oslo.  I tillegg har VID et mindre studie 
sted i Tromsø, og planer om nye studiesteder 
både på Helgeland og i Sandvika utenfor Oslo. 

Mens VID i Bergen fra 2021 vil være samlet på 
en felles campus tilknyttet det diakonale syke-
huset på Haraldsplass, vil VID i Stavanger fra 
2022 være samlet på en felles campus tilknyttet 
den tidligere Misjonshøgskolen i Stavanger. VID 
har i 2020 (september) totalt 5.290 studenter 
fordelt mellom heltid, deltid og periodiske kurs. 
Disse fordeler seg 3.480 på Fakultet for helsefag, 
1.000 på fakultet for sosialfag og 805 på Fakultet 
for teologi, diakon og ledelse. Samlet antall an-
satte er 530.

Studiested Oslo

Diakonhjemmet ble opprettet i 1890 for å skape 
omsorg for nødstedte samtidig som denne om-
sorgen ga rammen for å utdanne diakoner. De 
første årene ble det utdannet 10 diakoner i året. 
I løpet av 120 år har utdanningen gradvis vokst 
og utviklet seg til det høgskolen er i dag.  I sep-
tember 2020 er samlet antall studenter i Oslo 
3.099 mens antall ansatte er 286 inkl. stipendi-
ater.

Status bygninger og bruk 2020

Nåværende campus kan deles i tre funksjon-
sområder; fellesarealer, undervisningsarealer 
og ansattearealer fordelt på fire bygninger; 
Diakonveien 14 (D 14), Diakonveien 16 (D 16), 
Diakonveien 18 (D 18) og et midlertidig modul-
bygg reist i forbindelse med flyttingen av Dia-
konova fra Oslo sentrum i 2020.  Samlet areal 
er 14.922m2 BTA, herav midlertidig modulbygg 
1.620 m2 BTA (VID’s andel). Samlet netto funks-
jonsareal er 10.401 m2 NTA som fordeler seg 
med et fellesareal på 3.177 m2, undervisningsar-
eal på 4.073 m2 og ansatteareal på 3.151 m2.

D14

D16

D18
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Prosjekt ny campus for VID i Bergen.

Prosjekt ny campus for VID i Stavanger. 
(Tilbudstegning arkitekt HagaGrov, 2018).

Prosjekt ny campus for VID i Oslo.

?

D 14 9.938
D 16 1.558
D 18 1.806*
Modulbygg 1.620**
SUM 14.922

Areal m2 bruttoareal (BTA)

*Samlet areal 4.515 m2 BTA fordelt mellom VID, Diakon-
hjemmet Sykehus og Stiftelsen Diakonhjemmet.

**Samlet areal 1.944 m2 BTA hvorav VID leier 5/6.

Studiested Oslo, nåværende høyskoleområde 
med tilhørende bygninger.

Diakonveien 14 (D14). Diakonveien 18 (D18) i bakgrunnen.
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 FØRINGER

Campusstrategi

Campusutviklingen i VID skal forholde seg til en 
overordnet plan som ble vedtatt i høgskolestyr-
et 21.09.2017. Foruten å være bærekraftig og 
samtidig framstå som et helhetlig anlegg med 
gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur, 
legger planen vekt på campus som en tverrfaglig 
møteplass med stor fleksibilitet for framtidig ut-
vikling. Bygningsmassen skal organiseres rundt 
et tydelig «hjerte» og med en entydig hoved- 
inngang. Planen definerer også konkrete krav til 
kapasitet, areal og tilrettelegging av særskilte 
funksjoner; førstelinjetjeneste, arbeidsplasser 
ansatte, auditorium etc. 

Eksisterende campus

Eksisterende campus har et stort potensial for 
videre utvikling både gjennom gjenbruk og ny 
bygningsmasse. Samlet potensielt gjenbruksar-
eal er 13.300m2 BTA og inkluderer hele D 14, D 
16 og D 18. Midlertidig modulbygg forutsettes 
avhendet. D 18 og fløyene A, B og C inkl. et mel-
lomliggende atrium antas å ha størst verneverdi 
og være best egnet for framtidig bruk. I D 14 
antas fløyene D og E sammen med hele D 16 
å kunne rives og erstattes av ny bebyggelse. Et 
slikt alternativ vil ha et potensielt gjenbruksareal 
på ca. 7.700m2.

D16

D18

D14

Nåværende høyskoleområde med tilhørende 
bygninger.

D14

D16

D18
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Felles signaturelementer

Alle studiesteder tilknyttet VID skal ha hvert sitt 
individuelle særpreg bestemt av lokal kontekst, 
fysiske omgivelser og faglig tilhørighet samtidig 
som de bindes sammen av felles verdier, gjen-
kjennbar organisering og identitetsskapende 
signaturelementer som får alle til å kjenne seg 
igjen. For å remme slike signaturelementer ble 
det i 2018 utarbeidet et forslag for ulike tiltak 
basert på VID’s verdigrunnlag; et tydelig vel- 
komstpunkt, et felles kunstprosjekt, en felles 
fargepalett, og møbler og andre felles innred-
ningselementer for særskilt bruk. For å styrke 
et lokalt særpreg på den enkelte campus ble 
det foreslått supplerende tiltak som gjenbruk av 
kunst, foto, historiske artefakter og møbler,  
integrert kunst, fast innredning av særskilte rom, 
og skjøtsel av uteområder.

Å bygge nytt på eksisterende campus krever 
områdeplan og ny regulering som må sees i 
sammenheng med utviklingen av den samlede 
eiendommen til Stiftelsen Diakonhjemmet. Ut 
ifra erfaring i Oslo må det forventes at en slik 
plan fra oppstart vil kunne ta minimum 5 – 7 år. 
Med byggesak og byggetid i tillegg vil nye bygg 
på campus neppe være klare før om ca. 10 år. 
Evnt. dispensasjoner eller raskere behandling 
vurderes ikke som aktuelt og realistisk. Størrelse 
på nybygg som erstatter eksisterende bygning-
smasse innenfor nåværende campus antas å 
være begrenset av hensynet til naturvern.

D14C

E

B

A

D
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Potensial for mulig transformasjon innenfor nåværende høgskoleområde. Kapellet, VID Oslo.
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Regulering Diakonhjemmet Hage

Stiftelsen Diakonhjemmet har gjennomført en 
reguleringsprosess som medfører bedre til- 
gjengelighet og et betydelig økt utbyggings- 
potensial for stiftelsens eiendom på Steinerud. 
Viktige elementer i den godkjente regulerin-
gen er boliger, sykehjem, forretning og under-
visningsanlegg, ny T-banestasjon, et offentlig 
torg, grøntstruktur og bevaring av naturmiljø 
bl.a. med gamle trær. Reguleringsplanen er delt 
i ulike felt hvorav Felt E vurderes å ha størst 
interesse for VID. Felt E kan bebygges med opp 
til 18.500m2 BRA ): ca. 20.500m2 BTA + anslått 
2-4.000m2 BTA under  terreng inklusiv  mulig 
areal under torget. Maks potensial pr. etasje: 
3.600m2 BTA. Ca. 8 - 10 etasjer (gesims c + 98). 
Felt D er også regulert til forretning og under-
visning med et utbyggingspotensial på 9.650m2 
BRA ): ca. 10.750m2 BTA + mulig areal under 
terreng. Maks potensial pr. etasje: 1.230m2 BTA. 
Ca. 10 - 12 etasjer (gesims c + 108.8 forutsatt 
studenthybler i øverste etasjer).

 

Nåværende 
campus

Diakonhjemmet 
Hage
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Illustrasjon fra reguleringsplanen.

Nåværende campus og Diakonhjemmet Hage.

Reguleringskart.
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Andre føringer

NLA

NLA (Norsk Lærerakademi) er anslått ivaretatt i 
Felt E med opptil 10.000m2 BTA. Dette inviterer 
til et samarbeid med VID om felles bruk av deler 
av campus. Aktuelle rom og romgrupper kan 
være hovedinngang med tilhørende mingleareal 
og deler av førstelinjetjeneste, kantine, audito-
rier og andre generelle undervisningsrom etc. 
Ved gjenbruk av VIDs nåværende campus bør 
NLA og VID også kunne samarbeide om bruk av 
nåværende kapell og bibliotek henholdsvis i byg-
ning D 14 og D 18. 

Andre aktører

Felt E eller D kan også vurderes for en vid-
eregående skole med fokus på helsefag, evnt. 
kan feltene også vurderes for andre aktører. 
Disse vurderingene er imidlertid ikke ivaretatt i 
mulighetsstudiene.

Lærings- og arbeidsformer

VID har startet et arbeid for å avklare infrastruk-
tur og arealutforming som understøtter både 
nye undervisnings- og læringsformer, og nye 
arbeids- og samarbeidsformer. Dette er viktige 
diskusjoner som også kan bli påvirket av evnt. 
varige konsekvenser av pågående tiltak knyttet 
til smittevern. Nettbasert vs. tradisjonell læring, 
bruk av hjemmekontor, krav til avstand etc. vil 
kunne påvirke kapasitet, arealbehov og funks-
jonskrav både til enkeltrom og en samlet cam-
pus. Samtidig oppfordrer campusstrategien til 
at både studenter og ansatte skal oppholde seg 
mest mulig på campus.  Usikkerheten vil være 
stor og behovene på campus vil endre seg. Stor 
fleksibilitet både knyttet til arealbehov, bruk og 
framtidig utforming bør derfor defineres som et 
ufravikelig krav. 

Arkitektur

En ny campus på Steinerud bør framstå med en 
identitet som kombinerer moderne arkitektur 
med en historisk bygningsmasse hvor de nye 
bygningene stilfredsstiller de strengeste krav til 
bærekraft. Arealeffektivitet og fleksibilitet vil 
være viktige suksessfaktorer for utforming og 
framtidig bruk av campus. Utforming og volu-
moppbygging skal samtidig ivareta hensyn både 
til bevarte bygninger, og et verneverdig natur-
landskap.

  

 KAPASITET

Grunnlag september 2020

Maks. antall studenter samtidig på campus i 
peak-perioder er anslått til 1.400.  Antall ansatte 
er 286). Samlet antall personer til stede på cam-
pus er 1.686 personer. 

Vekst

Potensialet for vekst synes stort da det er stor 
mangel på de yrkene som VID representer-
er. Usikkerheten for å definere eksakte tall er 
imidlertid stor. Framtidig kapasitet er anslått 
i forhold til 2025 og videre vekst etter 2030. 
For 2025 er vekst anslått i et spenn mellom to 
verdier. Vekst i antall ansatte er anslått ut ifra en 
prosentandel som tilsvarer vekst i antall student-
er. Ytterligere vekst etter 2030 er anslått med et 
tillegg på 25% både for studenter og ansatte. All 
vekst er anslått ut ifra samtidighet på campus. 
Evnt. utvidet undervisningstid vil kunne gi ytter-
ligere kapasitet.

Anslått kapasitet 2025 

Minimum; kapasitet 220 flere studenter f.eks. 
ny master (i barnevern) og andre mastere. 43 
flere ansatte. Maksimum ytterligere 220 flere 
studenter f.eks. sykepleie og ytterligere utvidet 
masterprogram. 45 flere ansatte. Samlet antall 
personer til stede på campus i peak-perioder: 
1.950 – 2.215 personer. 

Ytterligere kapasitet etter 2030

+ 25%. Samlet antall personer til stede på cam-
pus i peak-perioder: 2.440 – 2.770 personer.

Kapasitet generelle og spesielle rom

Samlet kapasitet på campus er bestemt av 
summen av antall plasser i det enkelte rom, 
bruksfrekvens og undervisningstid. Gruppe- 
og klasserom skal ha varierende kapasitet fra 
små rom for 4 – 6 studenter til å kunne sam-
le over 100 studenter til felles undervisning. 
Rommene har flatt gulv og stor fleksibilitet for 
ulike møbleringsalternativer. Auditorier har 
fast møblering i amfi og skal være store nok til 
å samle hele årskull evnt. alle årskull innenfor 
samme fagområde. Det største auditoriet bør 
ha minst 350 sitteplasser og evnt. kunne deles 
i to. Samlet kantineområde bør samtidig kunne 
betjene 25% av de tilstedeværende på cam-
pus. Ferdighets- og simuleringssenter bør ha 
god kapasitet for innovativ bruk for alle fag og 
samarbeid med eksterne aktører. Foruten ulike 
spesialrom, øvingsleilighet etc. skal senteret 
inkludere en plasskrevende sengepost hvor 
samtidig kapasitet og antall senger må avklares 
nærmere. 
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Læringsformer 

ca 1970 

ca 1930 

ca 1930

2020

Antall studenter* Antall ansatte inkl. 
stipendiater**

Samlet antall personer

Kapasitet september 2020 1.400 286 1.686
Vekst 220-440 (15-30%) 43-86 263-526
Økt kapasitet 2025 1.620 – 1.840 329 - 372 1.949 – 2.212
Ytterligere kapasitet etter 2030 2.025 - 2.300 411 - 465 2.436 – 2.765

Kapasitet

* Antall studenter gjelder samtidighet på campus i peak-perioder. Samlet antall studenter inkl. periodiske kurs etc. vil være 
høyere.

** Økningen i antall ansatte er regnet ut ifra en prosentandel som tilsvarer vekst i antall studenter (15 – 30%). Gjenbruk atriet i D14, nåværende “hjerte”.
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 AREALBEHOV

Beregningsmetode

Både læringsformer og nettbasert undervisning 
utvikler seg raskt. Relevante smittevernstiltak 
kan få varige konsekvenser for framtidig arealut-
nyttelse og tilstedeværelse på campus. VID har 
samtidig en ambisjon om at flest mulig student-
er og ansatte skal møtes og oppholde seg på 
høgskolen. For ikke å skape unødig usikkerhet 
er derfor framtidig arealbehov beregnet ut ifra 
erfaringstall og kjente arealnormer fra relevante 
institusjoner slik de fortsatt praktiseres i 2020. 
Eventuelle endringer bl.a. som følge av nyten-
kning rundt tilstedeværelse på campus ivaretas 
seinere.

Studenter

Samlet behov anslås til 5 m2 BTA pr. student. 
Dette bør ivareta VID’s ønsker om bl.a. å styrke 
tilbudet knyttet til et relativt arealkrevende fer-
dighets- og simuleringssenter. 

Samlet arealbehov nybygg med økt kapasitet 
som samlet varierer fra 1.949 til 2.212 studenter 
og ansatte samtidig på campus forutsatt gjen-
bruk av nåværende bygningsmasse uten modul-
bygg: 5.100 – 7.200m2 BTA.

Ytterligere arealbehov etter 2030

Samlet arealbehov nybygg med ytterligere økt 
kapasitet som samlet varierer fra 2.436 til 2.765 
studenter og ansatte samtidig på campus hvor 
deler av D14 og hele D 16 rives og erstattes av 
ny bygningsmasse: 13.425 – 16.050 m2 BTA.

 ANDRE FUNKSJONSKRAV

Funksjonsområder

Arealbehovet er delt mellom tre hovedfunksjon-
sområder: 

•	 Fellesareal inkludert uteområder
•	 Undervisningsareal
•	 Ansatteareal 

Generalitet, fleksibilitet og sambruk

Undervisnings-, arbeids- og samarbeidsformer 
endrer seg bestemt av fag, pedagogiske prinsip-
per og teknologiske løsninger. Denne utviklingen 
vil fortsette. Ved utformingen av et framtidig 
høgskoleanlegg bør derfor krav til generalitet og 
fleksibilitet tillegges betydelig vekt. 

Ansatte

For ansatte med kontorarbeidsplass er regnet et 
samlet arealbehov på 23m2 BTA pr. ansatt. Dette 
er også i hht. VID’s campusstrategi og gjeldende 
praksis f.eks. ved utbygging av Regjeringskvar-
talet. 

Nybygg – gjenbruk

Arealbehov med tilhørende personfaktor for 
studenter og ansatte er regnet i forhold til 
nybygg. Ved gjenbruk av bygninger vil arealbe-
hovet være ca. 20% høyere grunnet mindre ar-
ealeffektivitet. Samlet potensielt gjenbruksareal 
på nåværende campus er 13.300 m2 BTA. Ved 
å rive anslåtte deler av bygningsmassen ville 
potensielt gjenbruksareal være 7.700 m2. Ved 
å sammenligne arealbehovet ved gjenbruk vs. 
nybygg bør potensielt gjenbruksareal reduseres 
tilsvarende 20%.

Arealbehov i 2025 

Samlet arealbehov nybygg uten kapa-
sitetsøkning med samlet 1.686 studenter og 
ansatte samtidig på campus forutsatt gjenbruk 
av nåværende bygningsmasse uten modulbygg: 
3.000m2 BTA.

Studenter 

5 m2 pr. person

Ansatte

23 m2 pr. per-
son

Samlet arealbe-
hov m2 BTA 

Herav gjen-
bruk m2 BTA*                 

Herav arealbe-
hov nybygg m2 

BTA

2025 uten vekst
Kapasitet 1400 286 - - -

Arealbehov 7.000 6.578 13600 10600 3000
2025 vekst 15 – 30%

Kapasitet 1620 – 1840 329 - 372 - -
Arealbehov 8100 - 9200 7600 – 8600 15700 – 17800 10600 5100 - 7200

2030+ vekst ytterligere 25%
Kapasitet 2025 - 2300 411 - 465 - -

Arealbehov 10125 - 11500 9500 - 10750 19625 - 22250 6200** 13425 - 16050

Anslått framtidig samlet brutto arealbehov på campus.

*Arealet er justert ned 20% i forhold til potensielt gjenbruksareal.

*Deler av D 14 og hele D 16 forutsatt revet og erstattet av ny bygningsmasse.

Fellesareal

Fellesarealer med entydig hovedinngang, og 
hvor det såkalte «hjerte» med sentraltorg, førs-
telinje, studentfasiliteter og kantine sammen 
med et vakkert kapell og et livssynsnøytralt still-
erom er viktige funksjoner. Til fellesarealet hører 
også uteområdet.

Undervisningsareal

Undervisningsarealene skal tilrettelegges for 
allsidige og nye læringsformer etter prinsippene 
om såkalt aktiv læring, og med stor variasjon 
av typer, bruk og ulik skjerming av rom. Ar-
ealene kan deles i generelle og spesielle rom. 
Til generelle undervisningsrom hører først og 
fremst auditorier, klasserom og grupperom av 
ulik størrelse. Til spesielle undervisningsrom 
hører bl.a. bibliotek og et ferdighets- og 
simuleringssenter. Ikke minst vil et nytt og inno-
vativt og ferdighets- og simuleringssenter kunne 
ha stor betydning for et framtidig VID.

Ansatteareal

Ansattearealene inneholder kontorarbeidsplass-
er og tilhørende rom for faglig og administrativt 
ansatte samt stipendiater. I følge campusstrate-
gien skal alle ansatte tilbys arbeidsplass i en bal-
ansert avveining mellom behovet for arbeidsro 
(stillesoner) og behovet for et faglig og aktivi-
tetsbasert fellesskap med andre (soner for sa-
marbeid). De fleste ansatte ønsker enkeltkontor-
er og viser bl.a. til forskning om økt sykefravær 
og dårligere konsentrasjon i åpne landskap 
sammenlignet med enkeltkontorer. Kontorene 
kan imidlertid tilrettelegges for å kunne brukes 
av andre når dette er hensiktsmessig.

12 13

Auditoriet D18.
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 MULIGHETSSTUDIER

0-alternativet

Ingen endring i forhold til 2020.

Alternativ 1: Diakonhjemmet Hage

Nåværende høgskoleområde avhendes i sin hel-
het og erstattes av ny bygningsmasse i Diakon-
hjemmet Hage Felt E i mulig sambruk med NLA 
og/eller andre aktører.  

Samlet arealbehov for VID i 2025 anslått opptil 
ca. 17.800 m2 BTA (nybygg) kan ikke ivaretas in-
nenfor den nye bygningsmassen dersom arealet 
skal deles med andre aktører (NLA?). Utvidet 
kapasitet med økt arealbehovet må derfor iva-
retas annet sted f.eks. i Felt D. Alternativet krev-
er god dialog med aktuelle aktører om mulig 
sambruk av felles bygningsmasse.

Organisering, flyt og sikkerhet

Organisering av funksjonsområder og rom er 
bestemt av enkle forbindelser, korte avstander 
og flyt mellom de ulike områdene som samtidig 
vil legge grunnlaget for ønsket synergi og sam-
handling, men også ivareta behovet for stillhet 
og kontemplasjon. Riktig organisering og flyt er 
samtidig en betingelse for arealeffektivitet, vari-
erende behov for tilgjengelighet til ulike rom, og 
gir føringer til sikring av høgskoleanlegget. Fy-
siske tiltak for økt smittevern bør ivaretas etter 
nærmere fastlagte retningslinjer.

VIDNLA

OFFENTLIGHovedinngang

PRIVAT

14 15

NLA VID

VID

NLA

Felles

Prinsipp, Diakonhjemmet Hage og utvidet cam-
pus, organisert om hvert sitt atrie.

Felles:

•	 Hovedinngang
•	 Førstelinje
•	 Kantine
•	 Kapell
•	 Livssynsnøytralt stillerom
•	 Velferdsrom
•	 Toiletter og garderober
•	 Uteanlegg

Utdanning:

•	 Grupperom
•	 Klasserom
•	 Audotirer
•	 Bibliotek
•	 Ferdighets- og simuler-

ingssenter
•	 Andre rom

Ansatte:

•	 Kontorarbeidsplasser
•	 Møterom
•	 Kopi, print, rekvisita
•	 Andre rom

Ansatte

Felles

Utdanning

OFFENTLIG

PRIVAT
Organisasjonsprinsipp

Prinsipiell organisering, sambruk VID og NLA.

Atrie, VIA Aarhus City.

Tempelet i Jerusalem, organisert i hierarki 
fra forgården til det aller helligste.
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Alternativ 2: Nåværende høgskoleområde

Gjenbruk eksisterende bygninger som over tid 
delvis erstattes av ny bygningsmasse.  Midler-
tidig modulbygg avhendes. Ny hovedinngang 
til campus fra torget direkte inn i underetasjen 
på bygning D 14. Alternativet angår ikke andre 
aktører. 

Samlet arealbehov for VID i 2025 anslått opptil 
ca. 17.800 m2 BTA (nybygg) (dvs. ca. 21.000m2 
BTA ved gjenbruk av eksisterende bygning-
smasse) kan ikke ivaretas innenfor nåværende 
høgskoleområde. Å bygge nytt er avhengig av 
ny områdeplan med etterfølgende regulering og 
antas ikke å kunne gjennomføres før om 8 – 10 
år.  Byggeprosessen vil samtidig kreve midlerti-
dig omlokalisering for aktuelle deler av campus. 

16 17

D16

D18

D14

Alternativ 2. Gjenbruk nåværende campus
Første etasje

Hovedinngang

Ansattearealer

Fellesarealer

Undervisningsarealer

Torg

c+66

T

Førstelinje

Kafe

Alternativ 2. Gjenbruk nåværende campus
Andre etasje

Hovedinngang

Ansattearealer

Fellesarealer

Undervisningsarealer

D16 og D18

Torg

c+66
Kapell

T

Gjenbruk eksisterende campus, første etasje. Gjenbruk eksisterende campus, andre etasje.

Potensiell framtidig inngangsfasade mot torget.

Gjenbruk eksisterende bygningsmasse.

Gjenbruk og nybygg eksisterende campus.

D16

D18

D14

Undervisningsarealer

Fellesarealer

Ansattearealer

VID

NLA

Felles
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Alternativ 3: Kombinere Diakonhjemmet Hage 
og nåværende høgskoleområde 

Diakonhjemmet Hage Felt E og nåværende høg-
skoleområde tas i bruk av VID i sambruk med 
andre aktører (NLA?). Midlertidig modulbygg 
avhendes. Eksisterende bygninger gjenbrukes og 
delvis erstattes av ny bygningsmasse.  Diakon-
hjemmet Hage og eksisterende campus knyttes 
sammen via gangbru i 2. etasje, evnt. også 
under terreng. Forbindelsen forlenges videre 
gjennom D 14 ved å utbedre den eksisterende 
gangaksen mellom atriet og den nåværende 
kantina. 

Foruten nye undervisnings- og ansattearealer 
for VID kan nybygget i Diakonhjemmet Hage 
inneholde fellesarealer for VID og NLA bl.a. 
hovedinngang, førstelinje, kantine, auditorier 
og generelle undervisningsrom. Eksisterende 
kapell i D 14 og evnt. bibliotek i D 18 foreslås 
delt mellom VID og NLA der de ligger idag. Ved å 
flytte nåværende kantine og ferdighetssenter til 
nybygg i Diakonhjemmet Hage frigjøres areal i D 
14 f.eks. til annen undervisning.

Alternativet ivaretar samlet arealbehov for 
VID i 2025 anslått opptil ca. 17.800 m2 BTA ved 
opptil 7.200m2 BTA i nybygg i Diakonhjemmet 
Hage.  Øvrig arealbehov ivaretas ved gjenbruk 
av nåværende bygninger. Alternativet har sam-
tidig stor fleksibilitet for seinere vekst enten 
ved riving og nybygg innenfor eksisterende høg-
skoleområde, eller ved å leie mer areal i Diakon-
hjemmet Hage. Ved valg av riktig strategi og rek-
kefølge kan byggeprosessen gjennomføres uten 
midlertidige tiltak for bruk av campus.  Alterna-
tivet krever god dialog med aktuelle aktører om 
mulig sambruk av felles bygningsmasse.

18 19

Gjenbruk nåværende campus + Diakonhjemmet 
Hage, første etasje.

Gjenbruk nåværende campus + Diakonhjemmet 
Hage, andre etasje.

Kafe

Førstelinje

Torg

Alternativ 3. Gjenbruk nåværende campus
+Diakonhjemmet Hage
Første etasje

Ansattearealer

Fellesarealer

Undervisningsarealer

Auditorium

c+66

T

Alternativ 3. Gjenbruk nåværende campus
+Diakonhjemmet Hage
Andre etasje

Hovedinngang

Ansattearealer

Fellesarealer

Undervisningsarealer

Torg

Atrium Kapell

D16 og D18

c+66

T

D16

D18
D14

D16
D14

NLA/VIDVID

Diakonhjemmet Hage + gjenbruk nåværende bygningsmasse.

Diakonhjemmet Hage + gjenbruk og ny bygningsmasse nåværende campus.

D18

Prinsippsnitt, Diakonhjemmet Hage og utvidet 
campus, organisert om ett felles atrie.

Undervisningsarealer

Fellesarealer

Ansattearealer

VID

NLA

Felles
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Samlet arealpotensial for ny campus på 
Steinerud

Ved å kombinere Diakonhjemmet Hage med 
gjenbruk og utvikling av nåværende campus 
er anslått et samlet arealpotensial for VID i 
størrelsesorden +/- 30.000 m2 BTA. Det gir 
mulighet for opptil +/- 4.000 personer samtidig 
på campus. 

VIDERE PROSESS
Den videre prosessen for utviklingen av ny 
campus for VID på Steinerud i Oslo bør følge to 
uavhengige spor.

1. 
For Diakonhjemmet Hage bør det utvikles et 
komplett rom- og funksjonsprogram som med 
utgangspunkt i lokalisering, framtidig kapasitet 
og fleksibilitet, definerer hva VID har behov for. 
Arbeidet bør ta utgangspunkt i en tydelig anal-
yse og strategi for framtidige undervisnings-, 
arbeids- og samarbeidsformer bl.a. ved å dis-
kutere relevante referanseprosjekter. For ansat-
tearealene kan det bl.a. være nyttig å evaluere 
bruken av midlertidig modulbygg. Et rom- og 
funksjonsprogram forutsettes gjennomført i god 
dialog både med ansatte og studenter på VID, 
men også med andre aktører (f.eks. NLA) om 
bl.a. bruk av fellesarealer.

ET FRAMTIDSBILDE

Jeg tar ofte T-banen fra Jernbanetorget. Som regel tar jeg banen østover. Denne 
gangen tar jeg banen vestover, passerer Nationaltheatret og Majorstua. Neste stas-
jon Diakonhjemmet. Ikke Frøn eller Steinerud, de små stoppestedene på den gamle 
Holmenkollbanen. Men en ny moderne stasjon som betjener de de nye bydelene på 
Marienlyst og det tradisjonsrike Diakonhjemmet.

Hovedinngangen er lett å finne. Hverken tilbudet om kaffe inne ved solveggen eller 
lydene fra en minikonsert ute på torget avleder oppmerksomhet. Høgskolen venter. 
Lærerakademiet venter. Først mingling før debatten i et fullsatt auditorium. Aktivt, rett 
på, studenten bak pianoet, den digitale vegg- 
avisa forsterket av et grensesprengende kunstneriske anslag.  «Fugleberget» gir god 
oversikt og egner seg utmerket i sambruk med kantina på podiet høyere opp. Det 
er der de fleste nyter maten. Åpent til langt på kveld. Kantina, som sammen med 
ferdighetssenteret, har blitt VID’s nye magnet. Studenter øver, sykepleiere og leger 
tilegner seg nye ferdigheter, forskere utvikler ny teknologi. I samspill med sykehuset 
og bydelen har høgskolen tilført helse-Norge nye kompetanse. Både VID og NLA kan 
trekke seg tilbake i egne gemakker høyere opp, lengre inn. Aleine. Konsentrert om ar-
beidet. Som barnelærdommens fortelling om tempelet i Jerusalem, fra forgården, til 
det hellige, til det aller helligste. 

Sjøl fortsetter jeg over den elegante gangbrua og inn i det historiske høgskoleanlegget. 
Jeg trives i historien. Den tidligere kantina og det fraflyttede ferdighetssenteret har  
riktignok blitt moderne undervisningsrom, men både det opprinnelige atriet med 
gruppevennlig møblering, kapellet med åpne dører, og stiftelsens sobre gamle 
møterom er intakte. Biblioteket framstår som et moderne senter for fornyet kunnskap, 
mens D 16 har blitt en innovativ tumleplass for nye fag. Dette er VID! Et VID som  
favner alle. Kompakt og fleksibelt med kort avstand til alle. Et VID som alltid vil foran-
dre seg, utvikle seg. Samtidig et VID som er historisk forankret i gjenkjennbare ele-
menter. Husker du den gangen du sjøl var student?

2.  
Nåværende høgskoleområde er del av en større 
eiendom som eies av Stiftelsen Diakonhjem-
met. Stiftelsen har høye ambisjoner både for 
bærekraft og arkitektonisk utforming etter en 
helhetlig plan som også inkluderer det nåværen-
de høgskoleområde. Planarbeidet vil måtte skje i 
et nært samarbeid mellom Stiftelsen og kommu-
nale myndigheter, men også inkludere VID for 
å avklare mulighetene ut ifra høyskolens egne 
behov og krav.

20 21

Tiltak m2 BTA
Gjenbruk D 14 fløy A, B og C inkl atriet +D 18 7.700  
Diakonhjemmet Hage samlet VIDs andel 10.500 
Areal under terreng/torg 2.000 – 4.000
Nybygg D 14 D og E og D 16 8.700 – 11.575
SUM 28.900 – 33.775* 

Samlet arealpotensial på campus

*Maks antall personer samtidig på campus ca: 3.500 – 4.100 peroner
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Hvordan sette inn 
bakgrunnsbilde:

1. Høyreklikk på siden og velg 
«Formater bakgrunn»

2. Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur»
3. Trykk «Sett inn fra Fil»
4. Bla deg fram til ønsket bilde
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Saksbehandler Cecilie Claviez 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
   

 
 

Anbudsrunde, valg av revisor ved Det norske Diakonhjem (DnD)  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar saken til orientering.  
 

Sammendrag 
Hovedstyret for DnD fattet vedtak om å igangsette en anbudsrunde vedrørende valg av 
revisor under styremøtet 12. november (HS sak 84/20). VID Holding behandlet saken under 
sitt styremøte 25. november.  
 
I henhold til Stiftelseslovens §43, skal revisor velges av det organ som etter vedtektene 
velger styrets medlemmer. Det vil si hovedstyret for Det norske Diakonhjem, jfr vedtektene 
§4 valg av styremedlemmer og §9 valg av revisor. I henhold til aksjelovens §7.1 er det 
generalforsamlingen som velger revisor, noe som gjenspeiles i datterselskapene vedtekter. I 
heleide datterselskaper i Det norske Diakonhjem er det hovedstyret som er 
generalforsamling og velger revisor.  
 
For VID vitenskapelige høgskole AS, hvor Diakonhjemmet er majoritetseier, er det 
generalforsamlingen, bestående av representanter oppnevnt av eierne av VID, som velger 
revisor. Styremedlemmer og daglig leder i datterselskapene har rett til å uttale seg 
om valg av revisor på generalforsamlingen. 
 
Det skal utarbeides kriterier som legges til grunn for valg av revisor. Kriteriene vil, i tillegg til 
pris, dreie seg om kompetanse, bredde, dybde og tilgang til relevante fagmiljøer, 
bransjekunnskap og arbeidsmetodikk. Nåværende revisor gis anledning til å levere tilbud. 
Det legges opp til en prosess fra november 2020 som munner ut i valg av revisor i mars 
2021.  
 
 
 

Vedlegg:  
Sak nr. 84/20 - Valg av revisor.  
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Hovedstyremøte 12.11.2020 

Sak nr. 84/20 Valg av revisor  

Sakstype Beslutningssak 

Ansvarlig Ingunn Moser 

Saksbehandler Administrasjonen 

Vedlegg  

 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret ber administrerende direktør igangsette en anbudsrunde vedrørende valg av revisor. 

 

 

Saken gjelder:  

 

Bakgrunn for saken 

Det norske Diakonhjem med datterselskaper har hatt BDO, eller selskap som har fusjonert med BDO, 

som revisor i svært mange år. Etter hva vi er kjent med, går det i alle fall tilbake til 1998.  Helge 

Østerbrød var ansvarlig revisor for BDO i mange år og fram til 2010. Deretter overtok Terje Tvedt og 

fra og med regnskapsåret 2016, Yngve Gjethammer.   

 

På bakgrunn av at Diakonhjemmet har hatt samme revisor lenge og at hovedstyret ikke har hatt en 

diskusjon vedrørende valg av revisor på mange år, får hovedstyret med dette forelagt en sak med 

forslag om å gjennomføre en anbudskonkurranse for revisor.  

 

Det tas med dette ikke stilling til om Diakonhjemmet bør bytte revisor, men hovedstyret bes om å 

vurdere og drøfte: om det kan være prinsipielle grunner til å bytte revisor med jevne mellomrom, om 

det bør gjennomføres en anbudskonkurranse hvor også dagens revisor kan delta i konkurransen, 

men hvor anbudskonkurransen i seg innebærer en evaluering og bevisstgjøring for alle parter, eller 

om hovedstyret mener erfaringene med dagens revisor tilsier at det er grunn til å fortsette uten 

anbudskonkurranse.    

 

Spørsmålet er forelagt og diskutert med styrets leder og nestleder, som støtter at styret får saken på 

sitt bord.  

 

Valg av revisor 

I henhold til Stiftelseslovens §43, skal revisor velges av det organ som etter vedtektene velger styrets 

medlemmer. Det vil si hovedstyret for Det norske Diakonhjem, jfr vedtektene §4 valg av 

styremedlemmer og §9 valg av revisor.  

 

I henhold til aksjelovens §7.1 er det generalforsamlingen som velger revisor, noe som gjenspeiles i 

datterselskapene vedtekter. I heleide datterselskaper i Det norske Diakonhjem er det hovedstyret 

som er generalforsamling og velger revisor. For det deleide datterselskapet VID, er det 

generalforsamlingen som velger revisor for VID Holding AS. Generalforsamlingen består av 
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representanter for eierne av VID. Styret i VID Holding AS er generalforsamling for VID Vitenskapelige 

høgskole AS og velger revisor.  

 

Styremedlemmer og daglig leder i datterselskapene har rett til å uttale seg om valg av revisor på 

generalforsamlingen.  

 

Kriterier 

Det må utarbeides kriterier som ligger til grunn for valg av revisor. Kriteriene bør i tillegg til pris dreie 

seg om kompetanse, bredde, dybde og tilgang til relevante fagmiljøer, bransjekunnskap og 

arbeidsmetodikk. Det må vurderes om dagens revisor skal gis anledning til å levere tilbud, eventuelt 

kun med ny ansvarlig revisor og nytt team. Konsernets størrelse medfører at det sannsynligvis kun er 

de store revisjonsselskapene som er aktuelle.  

 

Det er hensiktsmessig og vanlig at det er en/samme ansvarlig revisor for alle selskapene i konsernet.  

 

Gitt at hovedstyret ønsker å igangsette en anbudsrunde vedrørende valg av revisor foreslås følgende 

prosess: 

 

Oppgaver Tidsfrist 

Utarbeide utkast til tilbudsforespørsel med 
vurderingskriterier i samarbeid med 
hovedledelsen(HL)/virksomhetene. 

I løpet av november 

Informere styrene i datterselskapene om 
prosessen med anbudskonkurranse mtp. valg / 
skifte av revisor 

Etter hovedstyremøte 12. november 

Informere revisor og aktuelle revisjonsselskaper 
om at det vil komme en anbudskonkurranse   

I løpet av november 

Gjennomgang av tilbudsforespørsel i HL Tidlig i desember 

Gjennomgang om tilbudsforespørsel og 
vurderingskriterier 

Hovedstyret  16. desember 

Tilbudsforespørsel sendes til aktuelle 
revisjonsselskaper 

Så raskt som mulig etter styremøte 16. 
desember 

Tilbudsfrist  17. januar 

Gjennomgang og evaluering av tilbudene for de 
styret har delegert ansvaret til 

Innen 20. januar 

Gjennomgang av tilbudene og kort presentasjon 
av de aktuelle kandidatene for hovedstyret 

27. januar  
 

Gjennomgang av tilbudene og kort presentasjon 
av de aktuelle kandidatene for styrene i 
datterselskapene  

I løpet av mars for styrene i 
datterselskapene  

Valg av revisor Hovedstyremøte/generalforsamlingen i 
mars for de heleide datterselskapene.  
Generalforsamling i mars for VID Holding 
AS 
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Orientering om prolongering av midlertidig forskrift 21. mars 2020 nr. 386 
(andre gangs forlengelse) 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar saken til orientering. 
 

Sammendrag 
Som følge av situasjonen som oppsto i kjølvannet av koronapandemien, viste det seg nødvendig å 
nedfelle enkelte særlige bestemmelser i forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole. 

Det ble derfor utarbeidet en midlertidig forskrift til nevnte forskrift. Den har som formål å sikre at 
studenter kan fullføre emner og utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold 
knyttet til koronaviruset. Den midlertidige forskriften varte i utgangspunktet til 1. september 2020, men 
ble forlenget til 31. desember 2020. Den har nå blitt forlenget ytterligere til 1. august 2021.  

Det er styret som fastsetter forskrifter. Styrets instruks sier at styreleder på styrets vegne kan avgjøre 
saker som ikke kan vente til neste møte, med mindre saken er av vesentlig karakter eller det er 
lovmessige begrensninger. Gitt behovet for rask ekspedering valgte styreleder å ta denne 
unntaksbestemmelsen i bruk. Det ligger i dette at saken ikke vurderes å være av vesentlig karakter 
som følge av den korte varigheten, og at det ikke finnes lovmessige begrensninger for å gjøre det. 

Styret skal i tråd med styreinstruksen orienteres i påfølgende styremøte fra da unntaksbestemmelsen 
ble tatt i bruk, og styret orienteres derfor formelt i styremøtet 8. desember 2020. 

Den midlertidige forskriften foreligger på Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-21-386 
 
 

Vedlegg:  
1. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og 

grader ved VID vitenskapelige høgskole 
2. Prolongering av midlertidig forskrift 21. mars 2020 nr. 386 (andre gangs forlengelse) 
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desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen
og grader ved VID vitenskapelige høgskole

Dato FOR-2020-03-21-386

Departement Kunnskapsdepartementet

Ikrafttredelse 21.03.2020 – 31.08.2021

Sist endret FOR-2020-11-06-2347

Endrer FOR-2016-12-12-1595

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-2005-04-01-15-§3-9

Kunngjort 23.03.2020   kl. 16.30

Korttittel Midl. forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole

Hjemmel: Fastsatt av styret ved VID vitenskapelige høgskole 21. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 3-9 sjuende ledd. 
Endret ved forskrifter 18 aug 2020 nr. 1656, 6 nov 2020 nr. 2347.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at studenter kan fullføre emner og utdanning uten større forsinkelser
enn nødvendig grunnet forhold knyttet til koronaviruset (covid-19).

Alle endringer gjort med hjemmel i denne forskriften skal ivareta de faglige kravene ved utdanningene.

§ 2. Egenmelding

Rektor kan tillate egenmelding ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse, arbeidskrav og eksamen. Fravær ved
egenmelding vil regnes som gyldig fravær og gi de samme rettigheter som ved fravær dokumentert ved legeattest
eller tilsvarende annen dokumentasjon.
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§ 3. Endring av obligatoriske aktiviteter

Rektor kan endre obligatoriske aktiviteter i utdanningene, herunder arbeidskrav og nærværsplikt, samt fristen
for gjennomføring av disse.

§ 4. Endring av progresjonskrav

Rektor kan endre progresjonskrav i utdanningene for å hindre at studenter blir forsinket i gjennomføringen.

§ 5. Endring av eksamensform og gjennomføringstidspunkt

Rektor kan endre eksamensform for et emne, samt tidspunktet for gjennomføring av eksamen.

§ 6. Dispensasjon for obligatoriske aktiviteter som vilkår for å avlegge eksamen

Dersom en student eller fakultetet er forhindret fra å gjennomføre eller vurdere obligatoriske aktiviteter på
grunn av forhold knyttet til covid-19, kan det gis dispensasjon slik at studenten likevel kan avlegge eksamen.
Fakultetet gir studenten en frist for å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten. Eksamensresultat er ikke gyldig før
de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.

§ 7. Endring av sensorordninger

Fakultetet kan endre sensorordning på et emne grunnet forhold knyttet til covid-19, med mindre det strider med
bestemmelser i universitets- og høyskoleloven.

§ 8. Sensurfrist

Rektor kan utvide sensurfristen på grunn av forhold knyttet til covid-19. Denne bestemmelsen gjelder alle
eksamener. Sensurfristen skal som hovedregel ikke overskride mer enn to uker ut over opprinnelig sensurfrist.

§ 9. Fullmakt til rektor

Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere endringer i tråd med § 1 i denne forskriften. Styret orienteres om
endringene.

§ 10. Varighet

Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til og med 31. august 2021.

0 Endret ved forskrifter 18 aug 2020 nr. 1656, 6 nov 2020 nr. 2347.
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Midlertidig forskrift 21. mars 2020 nr. 386 om tillegg til 
forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, 
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole  

Fastsatt av styret ved VID vitenskapelige høgskole 21. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 
2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-9 sjuende ledd.  

§ 1 Formål 
Formålet med denne forskriften er å sikre at studenter kan fullføre emner og 
utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold knyttet til korona-
viruset (Covid-19). 

Alle endringer gjort med hjemmel i denne forskriften skal ivareta de faglige kravene 
ved utdanningene.    

§ 2 Egenmelding 
Rektor kan tillate egenmelding ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse, 
arbeidskrav og eksamen. Fravær ved egenmelding vil regnes som gyldig fravær og gi 
de samme rettigheter som ved fravær dokumentert ved legeattest eller tilsvarende 
annen dokumentasjon.  
 
§ 3 Endring av obligatoriske aktiviteter 
Rektor kan endre obligatoriske aktiviteter i utdanningene, herunder arbeidskrav og 
nærværsplikt, samt fristen for gjennomføring av disse.  
 
§ 4 Endring av progresjonskrav 
Rektor kan endre progresjonskrav i utdanningene for å hindre at studenter blir 
forsinket i gjennomføringen 
 
§ 5 Endring av eksamensform og gjennomføringstidspunkt 
Rektor kan endre eksamensform for et emne, samt tidspunktet for gjennomføring av 
eksamen. 
 
§ 6 Dispensasjon for obligatoriske aktiviteter som vilkår for å avlegge eksamen 
Dersom en student eller fakultetet er forhindret fra å gjennomføre eller vurdere 
obligatoriske aktiviteter på grunn av forhold knyttet til Covid-19, kan det gis 
dispensasjon slik at studenten likevel kan avlegge eksamen. Fakultetet gir studenten 
en frist for å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten. Eksamensresultat er ikke 
gyldig før de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.  

 
§ 7 Endring av sensorordninger 
Fakultetet kan endre sensorordning på et emne grunnet forhold 
knyttet til Covid-19, med mindre det strider med bestemmelser i 
universitets-og høyskoleloven.    

 
§ 8 Sensurfrist 
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Rektor kan utvide sensurfristen på grunn av forhold knyttet til Covid-19. Denne 
bestemmelsen gjelder alle eksamener. Sensurfristen skal som hovedregel ikke 
overskride mer enn to uker ut over opprinnelig sensurfrist.  
 
§ 9 Fullmakt til rektor 
Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere endringer i tråd med § 1 i denne forskriften. 
Styret orienteres om endringene. 
 
§ 10 Varighet 
Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 31. desember 1. august 
20201.  

 



15/20 Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020 -   :

Denne behandlingen '15/20 Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020' har ingen saksframlegg.



15/20 Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020 - 19/02333-29 Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020 : Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020

 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Høgskolestyret VID 
 
Dato: 26.10.2020 kl. 14:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 19/02333 
  
Tilstede:  Torger Reve, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, 

Anna-Sara Lind, Tone Grindland, Gunhild Espolin Bang, 
Morten Lystrup, Anders Persson, Simon Nett, Ingrid Aminda 
Nordhus 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ole Briseid 

  
Forfall:  Anne Sissel Faugstad 
  
Andre: Bård Mæland, rektor, Marianne Brattland, direktør 

administrasjon, Benedicte Sørensen Strøm, dekan for fakultet 
for helsefag (til sak 56/20) 

  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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20% bistilling som førsteamanuensis ved fakultet for 
helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr 
Fvl §13 

10 

58/20 19/02358-6 Kreering av Hilde Frøkedal til philosophiae doctor 11 

59/20  Eventuelt 11 

Orienteringssaker 

10/20  Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020 11 

11/20  B-Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020 11 

 
 
48/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 26.10.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 26. oktober 2020 godkjennes. 
  
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
49/20 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Møtebehandling 
Rektor orienterte styret om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i 
VID. Orienteringen var strukturert etter høgskolens strategiplan 2018-2028. 
1. VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste 

generasjons praksis 

• Studiepoengsproduksjonen for våren viser en nedgang på ca. 57 
studiepoengsenheter. Det er særlig utsettelse av eksamener på grunn av 
korona som er hovedårsaken, men også noe frafall. VID budsjetterer med 
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studiepoengsproduksjon på årsbasis, så det er først ved årsslutt at 
resultatet blir klart.  

• VID har 5290 studenter pr. 15.10.2020 og med dette har vi for første gang 
nådd 5000-grensen. Økningen er betydelig, og vil fortsette på grunn av 
tilførsel av nye studieplasser og økt kapasitet innenfor for eksempel 
SEPREP-utdanningene (desentralisert videreutdanningstilbud i 
behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser og ruslidelser, for ansatte i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten). 

2. VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på 
utdanning. 

• Tirsdag 13. oktober var det offisiell åpningssending fra Alrek helseklynge i 
Bergen, hvor VID vitenskapelige høgskole er med som partner. Alrek 
Helseklynge er et internasjonalt kraftsentrum for helseforskning. 

• Revidert samarbeidsavtale med UH-nett Vest (UiB, UiS, HVL, HiVolda) inngått 
med VID som assosiert medlem, sammen med NLA Høgskolen. VID er 
representert i styringsgruppen og samarbeidsorgan. Nettverket vil ha en 
sterkere profil på regionalt samarbeid og utviklingsarbeid fremover. 
 

3. VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 
livssynskompetanse  

• Administrasjonen komme tilbake med en sak om verdiformuleringer i 
stillingsutlysninger og om hvilke krav vi stiller til f.eks. ledere ved utlysninger, 
men utsettes til desember for å få tid til en drøfting i et fysisk møte. 
 

4. VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk 
samhandling og bærekraftig virksomhet 

• Det ble gjennomført rektormøte mellom de syv samarbeidende partnerne i 
3IN-alliansen 6.10. Alliansen vil konsolidere seg gjennom en tydeligere deling 
av kostnader, rullering av lederskap i alliansen, og innlemming av en større 
bredde av fagområder (særlig teknologiske fagområder), uten å svekke verdi-
fokuset i alliansen. 

• VID sender hvert år mange studenter til Lovasoa Cross-Cultural Center på 
Madagaskar, både studenter i interkulturell kommunikasjon og 
sykepleiestudenter og andre profesjonsstudenter i praksisstudier. Under 
Covid-19 har hele inntektsgrunnlaget for senteret falt bort, og VID har bidratt 
med et mindre kontantbeløp for å bidra til å sikre fremtidig kapasitet. 

 
5. VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og 

utdanning 

• Kari Martinsen er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i 
Bergen og Universitetet i Tromsø. Denne uken ble hun utnevnt til det 12. 
æresmedlemmet i NSF sin 108 år gamle historie. Det er en stor 
anerkjennelse. 
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• Norsk Sykepleierforbund sitt ekstra ph.d.-stipend om pandemiberedskap går til 
førsteamanuensis Lise-Merete Alpers ved VID vitenskapelige høyskole, med 
prosjektet: "Covid-19: Beredskap og forebygging knyttet til somaliske og 
pakistanske innvandrere i Norge". 

 
6. VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk 

regional posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

• Statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram 7. oktober og VID styrkes kraftig. 
Budsjettforslaget for 2021 skisserer en total statsstøtte til VID på over 441 
millioner kroner (392 mill kr i 2020). Dette er en økning på nærmere 50 
millioner fra 2020, og størstedelen av økningen er forventet og i henhold til 
VIDs planverk og resultater oppnådd i 2019.  

• Det er planlagt nytt møte i sentralt RSA i februar 2021 med teama, ‘Barn og 
familier i sårbare situasjoner.’ Møtet blir avhold i Oslo, og man ferdigstiller nå 
deltakerlisten og programmet, som blir sendt ut til deltakerne i løpet av 
november 2021.    

• Det vurderes å utvikle en egen ph.d.-grad med utgangspunkt i helsevitenskap. 
I så fall bør det igangsettes et arbeid for å vurdere profil på graden, samt 
forhold til eksisterende ph.d.-grader. Dersom VID får på plass en slik grad, vil 
det i et universitetsperspektiv være et sikkert bein å stå på, i tillegg til at det 
tydeligere vil gi selvakkrediteringsfullmakter innenfor kommende kliniske 
mastergrader i helsefag.  

 
7. Campusprosjektene 

• Stavanger: Gravearbeidene er på nær ferdigstilt, og fundamentering har delvis 
startet. Forsinkelse på 1 mnd er allerede rapportert om til styret. 

• Bergen: Se egen sak. Avtale inngått om drift av nettet med Helse Vest IKT. 
• Oslo: Fokus er nå på arealbehov for nybygg når modulbygget må fraflyttes i 

2024/5. LPO arkitekter er leid inn for å gjennomføre brukerundersøkelser, 
både i forhold til nåværende arealbruk, og fremtidig. Det er også igangsatt et 
prosjekt med Gottlieb Paludan Architects for å evaluere flytteprosessen i vår, 
både i Oslo og Stavanger, i tillegg til å planlegge fremtidig flytte- og 
byggeprosess, herunder medvirkningsprosesser og muligheter for 
virksomhetsutvikling gjennom byggeprosesser. 

 
8. Status prosjektinnvilgelse og avslag siden forrige møte 

• Rektor ønsker å gi styret en orientering om status på prosjektsøknader siden 
sist styremøte. Siden 24. september har høgskolen fått innvilget fire søknader 
med et samlet budsjett på over 14,8 millioner. 

 

Annet 

• Oppdatering om håndtering av Covid-19.  
• VID Sandnes har gjennomført en tiltredelsesforelesning (Professor Kristina 

Areskoug Josefsson (folkehelse og rehabilitering, 31. september). 
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• Gjennomgang av organisering og samhandling i Fakultet for helsefag med 
tanke på å styrke samhandlingen på tvers av campuser og mellom deler av 
fakultetet. 

• Det vil denne høsten også bli igangsatt et arbeid for å tydeliggjøre forholdet 
mellom camuslederfunksjonen i forhold til faglig ledelse (i fakultetene). 

• Pulsmåling blant de ansatte i VID viser interesse for økt bruk av 
hjemmekontor. 

• VID samarbeider med Diakonhjemmet om et større fellesprosjekt om 
fellestjenester.  

 
--- 
Styret diskuterte enkelte av temaene etter rektors orientering. 
 
Styret var positive når det gjelder utvikling av egen ph.d.-grad med utgangspunkt i 
helsevitenskap. En tredje ph.d.-grad på egen kjøl, kombinert med et samarbeid rundt 
en ph.d.-grad i pedagogikk, vil være et viktig skritt for å bli universitet. Styret 
konstaterte at de to eksisterende ph.d.-programmene fungerer bra og er i ferd med å 
få god gjennomstrømming, med på sikt 15-20 disputaser årlig. Ph.d. i diakoni, verdier 
og relasjoner vil få syv disputaser i 2020, mens teologi/religion-programmet gjerne 
kan øke gjennomstrømmingen noe, slik at VID fullt ut leverer på NOKUTs krav om 15 
stipendiater og 5 disputaser pr år på begge programmene. VID vil imidlertid ha 
egenregi på ytterligere to ph.d.-program for å bli universitet. En ph.d. i pedagogikk 
kan gjerne starte som en samarbeidsgrad, men må selvstendiggjøres på sikt, eller at 
VID alternativt fusjonerer med samarbeidspartnerne. 
 
Når det gjelder campus Bergen og avtale om drift av nettet med Helse Vest IKT 
uttrykte styret forståelse for at man fraviker prinsippet om å drifte egne trådløse 
nettverk for å imøtekomme Haraldsplass Diakonale Sykehus’ krav om at VID ikke 
kan ha et parallelle nettverk i de områdene som overlapper med sykehusets bruk. 
Løsninger garanterer imidlertid at studenter og ansatte får en sømløs 
brukeropplevelse, som har vært et viktig moment i saken.  
 
Styret ga uttrykk for at de ser positivt på å få en oversikt over prosjekttilslag og avslag 
til hvert styremøte, inkludert beløp, oppdragsgiver, m.m..  
 
Når det gjelder det pågående arbeidet med å tydeliggjøre campuslederfunksjonen, 
forstod styret utfordringen med å ikke ha campuslederne fast i ledergruppen, selv om 
de er aktive i andre sentrale styringsgrupper (beredskapsgruppe, 
campusstyringsgruppe, strategi- og budsjettkonferanse, m.m.), og ser frem til å bli 
orientert i mer i detalj om saken på et senere tidspunkt.  
 
Videre uttrykte styret at det er gevinster å hente på å organisere fellestjenester med 
Diakonhjemmet når det gjelder å dele ressurser, kvalitetsheving, spesialisering og 
kostnadsinnsparing. Det oppfordres til å finne fram til gode fellestjenester.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/20 Regnskap pr. september 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 50/20 

 
 
Møtebehandling 
Regnskapet viser et overskudd pr. september på ca. 30,6 MNOK, som er 14,7 MNOK 
bedre enn budsjett. Inntektene pr. september er på ca. 382,4 MNOK som er ca. 2,9 
MNOK lavere enn budsjett. Kostnadene er på ca. 353,0 MNOK som er ca. 17,6 
MNOK lavere enn budsjett.  
 
Balansen viser at VID har ca. 285,1 MNOK i eiendeler, hvorav 74,1 MNOK i 
anleggsmidler og 181,1 MNOK i bankinnskudd. Økningen i bankinnskudd 
sammenlignet med 31.12.19 skyldes at statstilskuddet er utbetalt på forskudd. VID 
har 76,1 MNOK i egenkapital, som er en økning fra 45,5 MNOK pr. 31.12.19 som 
skyldes overskudd per september. Den kortsiktige gjelden er på ca. 208,9 MNOK 
som skyldes at statstilskuddet og studieinntektene er periodisert. Likviditeten i VID 
er god og skyldes at store deler av inntektene kommer på forskudd. 
 
Styret uttrykte tilfredshet med økonomistyringen og resultatene. Det ble konstatert at 
innsparingene som har kommet som et resultat av Covid-19, særlig innen refusjoner 
og reisevirksomhet, vil bli mindre i 2021 og 2022.  
 
Når det gjelder gaveinntekter uttrykte enkelte i styret at det bør være potensial for å 
øke dette, gjennom nye former for fundraising, ikke minst i en periode hvor det 
utvikles nye campuser. Administrasjonen har hatt en forsinkelse i arbeidet med dette, 
men vil i 2021 gi det et sterkere fokus.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar regnskap per 30. september 2020 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
51/20 Budsjettføringer og strategiske satsninger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 51/20 

 
 
Møtebehandling 
Administrasjonsdirektør redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. 
 
Budsjettforslaget for 2021 skisserer en total statsstøtte til VID på over 441 millioner 
kroner (392 mnok i 2020). Dette er en økning på nærmere 50 mnok fra 2020. 
Prisjustering utgjør 12,5 mnok kroner. I utkastet til statsbudsjett er det lagt inn en 
resultatbasert økning på 9,3 mnok for studiepoengproduksjon fra 2019. VID ble tildelt 
115 nye studieplasser fra studieåret 2020/2021 i forbindelse med revidert 
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nasjonalbudsjett i juni 2020. Disse trappes nå opp med et nytt kull fra studieåret 
2021/2022. Totalt utgjør nye studieplasser en økning på 16,9 mnok for 2021. I tillegg 
kommer det en økning på 9,6 mnok i helårsvirkning for syv stipendiatstillinger. VID 
har nå totalt 43 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet.  
 
I tillegg til de øvrige postene har VIDs tilskudd på 3,1 mnok til Misjons- og 
diakoniarkivet blitt flyttet fra Kulturdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Det 
legges inn en forventet lønnsvekst på 2,3 prosent og prisvekst på 3,5 prosent i 2021 
på linje med foregående år.   
 
Når det gjelder strategiske satsninger foreslår rektor ingen vesentlige endringer i 
tidligere foreslått prioriteringer for denne delen av strategiperioden (2020-2021) og i 
langtidsbudsjettet. Campusprosjektene vil kreve stor oppmerksomhet, og er fortsatt 
de tre største enkeltprosjektene i denne strategiperioden. Som en følge av økt 
handlingsrom gjennom økt statstilskudd foreslår rektor å styrke følgende områder: 
kompetanse; profesjonalisere og styrke administrasjonen, digitalisering, krav til 
økonomiske resultater i programområdene, sentrene og fellesressursene, og økte 
inntektsgivende aktiviteter, som økt rekruttering; raskere gjennomføring på alle nivå; 
øke studieavgiftene; endre tilnærmingen til gaveinntekter; utvikle driftsavtaler med 
eiere og andre aktører som VID sambruker arealer; økte studieinntekter fra nye 
utdanningstilbud; øke prosjektinntektene.  
 
Styret diskuterte saken og uttrykte tilfredshet med budsjettføringene og de 
strategiske satsningene. Samtidig ønsket styret kvantitative måltall som illustrerer 
ambisjonsnivået og de assosierte kostandene knyttet til satsningene (f.eks. hvor 
mange årsverk som skal rekrutteres og hvor mye vil det koste). Det var interesse 
knyttet til hvordan rekrutteringen lykkes i hard konkurranse og aldersavgang. Signalet 
om at det nå satses spesifikt på å få dyktige høgskolelektorer ved fakultet for 
helsefag i faste stillinger og tilbud om førstelektorløp på mer enn tre år, ble godt 
mottatt. Videre ble det uttrykt at det er en balansegang mellom å ta opp flere 
studenter og sikre faglig kapasitet og kompetanse. Samtidig ser man at på fakultet 
for sosialfag, der man planlegger stor ekspansjon innenfor barnevernsutdanning, at 
man har en god basis for å kunne ta opp mange nye studenter. Dette blir fulgt opp 
gjennom monitorering av kompetanseplaner for fakultetene. Styret var enig i at hvis 
man er for konservativ når det gjelder ekspansjon, så er det også et problem. Ønsket 
om økt studentrekruttering nødvendiggjør stabilitet i fagstab og gode student- og 
alumni- representanter, som kan formidle et positivt inntrykk av VID. Det skal satses 
på lærekrefter som både er gode pedagoger og gode forskere, og der det har vært 
utfordringer med mangelfull kvalitet i undervisningen, skal det tilbys støtte, f.eks.  
gjennom Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP). 
Studenttilfredshet er viktig, og styret ga uttrykk for at de ser frem til å motta en sak 
om velferdsordningen for studenter i Oslo til styremøtet i desember.    
 
Vedtak  
Høgskolestyret godkjenner budsjettføringer og strategiske satsninger med de 
kommentarer som framkom i møtet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/20 Organisering av internrevisjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 52/20 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. 
 
Det ble pekt på følgende fordeler med full outsourcing av intern revisjon som: 
muligheten til å koble på nødvendig kompetanse på de områder en ønsker å utføre 
revisjon av; fleksibilitet til å endre ressursbruk og tilpasse behov; mulighet for 
spesialisering, og deling av ledende praksis på tvers av prosjekter. En vesentlig 
ulempe med en full outsourcing av intern revisjon kan være svakere kunnskap om 
virksomheter innen høyere utdanning og dens sentrale prosesser hos eksterne 
konsulentmiljøer.  
 
I henhold til tidligere styrevedtak er det ønskelig å utvikle ordningen om intern 
revisjon gradvis, med en forsiktig start der det legges vekt på å gjøre det nyttig for 
organisasjonen. Det er foreslås at internrevisjonen behandler oppfølging av GDPR 
og ansettelsesprosesser som to tema i neste års revisjon.   
 
Styret uttrykte støtte til forslaget om full outsourcing, men tydeliggjorde at prosessen 
må organiseres ubyråkratisk, kostnadseffektivt og med fokus på forbedring for 
organisasjonen. Det vil også være hensiktsmessig å finne en tilbyder som jobber 
med UH-sektoren allerede.    
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret støtter forslaget om full outsourcing av ordningen for 

internrevisjon, det vil si kjøper alle tjenester i markedet gjennom konkurranse.  
2. Høgskolestyret godkjenner vedlagte revisjonsplan for internrevisjon 2020. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
53/20 Årshjul for høgskolestyrets arbeid 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 53/20 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. 
 
VIDs årshjul for høgskolestyret gir styret en oversikt over hvilke tema og saker som 
skal behandles og omtrent når sakene kommer til behandling på styrets bord. Nytt i 
forslag til revidert årshjul er en sak om styrets budsjettføringer og strategiske 
satsninger tidlig høst som vil være retningsgivende for den videre budsjetteringen. 
Budsjettet legges frem som en vedtakssak for styret på styremøtet i desember som 
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før. For å få bedre tid til å følge opp forbedringstiltakene legges årsrapport om 
systematisk arbeid med utdanningskvalitet frem på styremøtet i mars fra 2021.  
 
Styret støttet forslaget til revidert årshjul, men ba samtidig om at temaene bærekraft 
og digitalisering legges til årshjulet til behandling i mars hvert år. Styret ga uttrykk for 
at forslaget gir tilstrekkelig tid med å igangsette budsjettprosessen.  
 
Vedtak  
Styret tar fremlagte årshjul til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
54/20 Leie av tilleggsareal fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 54/20 

 
Se egen B-protokoll. 
 
 
55/20 Søknad om statstilskudd for 2022 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 55/20 

 
 
Møtebehandling 
Styret drøftet saken og mener at søknaden gjenspeiler at høgskolen svarer på 
myndighetenes føringer for sektoren og samfunnsoppdraget på en tilfredsstillende og 
tydelig måte.   
 
Styret ber om at søknaden tydeliggjør VIDs arbeid med å utdanne til 
samfunnskritiske profesjoner (innenfor helsefag, spesielt). 
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2022. 
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og 

oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2020. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
56/20 Rapportering fra fakultet for helsefag 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 56/20 
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Møtebehandling 
Dekan for fakultet for helsefag redegjorde for saken på bakgrunn av sakens 
dokumenter. 
 
Det ble satt søkelys på utvalgte forhold, utfordringer og problemstillinger knyttet til 
den pågående prosessen om intern organisering. Det ble også referert fra den ferske 
rapporten fra fokusgrupper som ble organisert for å evaluere opptak til 
bachelorutdanningen på sykepleie høsten 2020. Formålet var at høgskolestyret 
skulle bli bedre kjent med fakultetet på disse områdene. Spesielt disse områdene ble 
belyst: søknad til studiene og arbeid med omdømme; oppstart av deltids 
sykepleierutdanning og vernepleierutdanning i Bærum og desentralisert – 
deltidsutdanning i sykepleie på Helgeland; forskningssatsninger og 
forskningsstrategiske perspektiver; arbeidsmiljø/arbeidsbelastning/sykestatistikk; 
kompetanseprofil/aldersavgang neste årene/førstekompetanse og toppkompetanse; 
internasjonalisering og organisering og utvikling og fakultetet.   
 
Styret satt pris på å få en rapportering fra fakultetet og diskuterte flere av temaene. 
Tilbakemeldingen om at høyere kvalitet i bachelorutdanningen i sykepleie og økt 
stabilitet i staben har prioritet igangsatte en utveksling om hvordan man best mulig 
følger dette opp. På et grunnleggende nivå ble det trukket frem muligheten for å 
gjennomføre en ekstern evaluering for å få en objektiv vurdering gjerne kombinert 
med en målsetning om periodisk oppfølging av studietilbudene. Studentene må 
ivaretas godt spesielt i en tid med covid-19 med tilpassede aktiviteter på campus. I 
dette arbeidet spiller også studentprest, diakon og miljøarbeiderne en viktig rolle.  
 
Fast ansettelse av høgskolelektorer i et mer fleksibelt løp mot 
førstelektorkompetanse på fire til fem år istedenfor tre år vil være positivt for å minske 
arbeidsbelastningen og opprettholde god stabilitet i staben. Fokus på pedagogisk 
kompetanseheving av lærekrefter er avgjørende for å kunne gi studenter gode 
læringsopplevelser og støtte til å forberede seg i forkant av forelesninger. Det er 
tydelig at merkevaren VID må styrkes i et bredt landskap av konkurrerende 
utdanningsaktører. Styret ser frem til å motta en sak om merkevarebyggingen på et 
senere tidspunkt.  
 
Vedtak 
Høgskolestyret tar rapporten fra fakultet for helsefag til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
57/20 Direkte tilsetting uten utlysning i midlertidig stilling i 20% 
bistilling som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 57/20 
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Se egen B-protokoll. 
 
 
58/20 Kreering av Hilde Frøkedal til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.10.2020 58/20 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Hilde Frøkedal til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
59/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen saker. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER:  
 
Saknr Arkivsak Tittel 
10/20  Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020 

 
11/20  B-Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020 
 
Høgskolestyret tar orienteringssaker 10/20 og 11/20 til orientering. 
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Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: B-Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 14



 Orienteringssaker -  B-Protokoll Høgskolestyret VID 26.10.2020 :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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