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258/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 263/20 Eventuelt). 
 
 
259/20 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
260/20 Definering av U-tid ved utlysning og behandling av søknader 
om FOU-tid. Sak til ledermøtet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 15.12.2020 260/20 

 
 
Vedtak 
LM drøftet saken og utvekslet synspunkter på gjeldende regime, der U’en i FOU-tid 
er definert som ‘pedagogiske og andre utviklingsprosjekter’. Ettersom det er noe ulik 
praksis på fakultetene i bruk og styring av denne delen av FOU-tid er det behov for å 
utveksle erfaring og utarbeide en fellesforståelse ved behandlingen av søknader om 
FOU-tid. U’en er et viktig verktøy når det gjelder å komme inn i meritterende 
kompetanseløp, lykkes med prosjektsøknader og utviklingen av nye pedagogiske 
aktiviteter, som f.eks. digital utvikling eller annen spesiell pedagogisk utvikling. 
Gjennom U-tid gis det strukturelle føringer, forankret i VIDs strategi om ambisjoner 
som vitenskapelig høgskole og kvalitet i utdanning og forskning, og det letter det 
individuelle arbeidet. Det har hatt en viktig effekt på søknadsskriving og 
prosjektildeling. Dekanene for fakultet for sosialfag og fakultet for helsefag samtaler 
videre om hvordan legge opp til samstemt behandling av FOU-søknadene. Til 
orientering skal søknadsskjema for FOU-tid behandles i forskningsutvalget, hvor man 
for øvrig også skal drøfte en tydeligere definisjon av U’en. Prorektor for forskning vil 
informere LM om dette i januar 2021.  
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261/20 Rekruttering og tilknytning til VIDs verdigrunnlag 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 15.12.2020 261/20 

 
 
Behandling av saken utsettes til januar 2021.  
 
 
262/20 Oppdatert organisasjonskart per 01.01.2021 etter 
styrevedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 15.12.2020 262/20 

 
Vedtak 
LM drøftet saken og ga innspill til rektor i ferdigstillingen av oppdatert 
organisasjonskart for VID per 01.01.2021. Det ble foreslått at avdelingene under 
henholdsvis prorektor for forskning og prorektor for utdanning har tilnærmet likt navn 
(f.eks. ‘avdeling for forskning og bibliotek,’ avdeling for utdanning), videre ble det 
forslått at man endrer stillingstitler med ‘sjef’ til ‘seksjonsleder.’ Dette er mer 
moderne, utrykker med-lederskap og er i tråd med trenden i samfunnet for øvrig.   
  
 
263/20 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Høringsinvitasjoner per 11.12.2020 
  
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 
 
2. Søknadstildelingen fra NFR blir offentliggjort 16.12.20  
3. Interne retningslinjer for kjøp og salg av tjenester  
4. Utvikling av HR-data 
5. Lønnsoppgjør 2020 
6. Rektormøte i 3IN-Alliansen 16.12.20 
7. VID er en del av sikresiden.no  
 
Vedtak 

1. LM vedtok at det ikke skal avgis høringssvar på invitasjonene som kom i uke 
50.  
 

2. LM stilte seg positivt til å arbeide strukturert for å heve prosjektinntektene og 
styrke tildelingen fra Diku og NFR, samt internasjonale tildelinger. Et viktig 
virkemiddel vil være å lage et system for styringsdialog med enhetslederne der 
man ser på årsmeldingen og fjorårets planer som utgangspunkt for videre 
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utvikling og nye målsetninger. Dette vil fungere som starten på 
budsjettprosessen. Hvis vi ikke får NFR-tildelinger må vi definere konkrete 
tiltak som kan gjøre det mulig på sikt å lykkes. Dekanene oppfordres til å tenke 
på hvem som er mulige søkere til EU og ERC utlysninger på sine fakultet. Det 
er frist i mars 2021 for prosjektetableringsstøtte som vi bør søke på. Dette er 
midler som går til søkere med stort potensial.  
 

3. LM tok til orientering at det skal utarbeides interne retningslinjer for kjøp og 
salg av tjenester med nærstående, både i forhold til VIDs eiere og der venner 
og/eller bekjente er involvert. Dette skal utvikles i sammen med interrevisor. 
Retningslinjene vil hjelpe oss å dokumentere at vi har gode rutiner for dette i 
forhold til krav fra Nokut.  

 
4. LM tok til orientering at det skal utvikles HR-data for å kunne hente ut 

informasjon om andelene av midlertidige og administrativt ansatte i 
organisasjonen. I arbeidet med å utvikle bedre analyser og prognoser er det 
også viktig å heve interaksjonen med andre institusjoner i sektoren. Det gir 
oss en pekepinn på hvordan vi jobber og det gjør det mulig for oss å slippe å 
produsere verktøy selv helt fra bunnen av, som er veldig dyrt. En ekstern 
konsulent bistår i arbeidet med HR-datautvikling.   
 

5. LM tok til orientering at lønnsoppgjøret for 2021 er effektuert for desember.  
Fastsetting av rektors lønn av høgskolestyret i styremøtet 8. desember, følger 
samme ramme som for de ansatte. Forhandlinger gjennom 2.5.3-modellen har 
frist 18.12, med forhandlinger planlagt i januar. Ledere kan ta kontakt med 
rektor for å diskutere enkelttilfeller i forhold til kriterier for 2.5.3-forhandlinger.  
 

6. LM tok til orientering at det avholdes rektormøte i 3IN-Alliansen 16.12 med 
formål å inngå formell avtale mellom partnerne.  
 

7. LM tok til orientering at VID er en del av sikresiden.no. Siden lages av og for 
norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter. Løsningen er 
spesielt tilpasset studenter og ansatte, blant annet ved at lokalt nødnummer 
ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Det skal rulles ut en plan om hvordan 
VID skal benytte seg av funksjonalitetene (e-læringskurs osv.) og hvordan vi 
kan heve bevisstheten omkring beredskapsarbeid.  
 
 

ORIENTERINGSSAKER  
 
Saknr Arkivsak Tittel 
16/20 16/01390-7 Orientering om plass på Høgskolepedagogikk – 

basis (HPED1000), vår 2021 
 

17/20 20/02505-2 Orientering om universitetene og høgskolenes 
arbeid med å forbedre utdanningskvaliteten - 
innhenting av dokumentasjon fra private høgskoler 

 
16/20 
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LM tok saken om opptak i kurs i høgskolepedagogikk våren 2021 til orientering. 25 
søkere fikk plass, og ble prioritert etter hvilken grad de trengte kurset. Dessverre fikk 
ikke alle som søkte plass denne gangen. Blant annet fikk ikke bibliotek tildelt noen 
plasser og heller ikke en del av de nytilsatte. Det må avklares om stipendiatene skal 
tildeles plasser.    
 
17/20 
LM tok saken om Riksrevisjonens innhenting av dokumentasjon fra private høgskoler 
til orientering. Fristen for enhetene er 21.12. Prorektor for utdanning innkaller 
dekanene til et møte for å avklare bestillingen.  
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