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1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 8/21 Eventuelt). 
 
 
 
2/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
 
3/21 Arbeid med internrevisjon 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.01.2021 3/21 

 
 
Vedtak: 
PwC, VIDs internrevisor, besøkte Ledermøtet (LM) og ga en presentasjon av 
arbeidet med internrevisjonen som skal igangsettes nå. Det ble lagt vekt på at 
interrevisoren er en medspiller som jobber sammen med høgskolen for å fremme 
dens vel. Internrevisjonen er organisert etter internasjonale standarder og anerkjente 
retningslinjer og tar opp i seg både revisjon/etterkontroll og rådgivning. Formålet er å 
tilføre en klar merverdi i måloppnåelse, og ta tak i utfordringer organisasjonen har 
med å nå sine mål. Internrevisoren vil jobbe tett på toppledelsen når det gjelder 
revisjonstema, og detaljere ut revisjonsplaner som går til høgskolestyret for 
godkjenning. Etter at høgskolestyret godkjente revisjonsplanen for 2021 8. desember 
2020, skal det rulles ut intervjuer med sentrale personer i organisasjonen. I tillegg til 
intervjuer vil internrevisoren danne seg et bilde av status for VID gjennom vurdering 
av styrende dokumenter, dataanalyse med kvantitative måltall osv. På det grunnlag 
skal det utarbeides et utkast til ledelsen og en sluttrapport til høgskolestyret. I 2021 
skal det gjennomføres tre revisjoner; (1) gjennomgang av overordnet styring. 
Hvordan blir strategien formidlet, forstått og forankret? Hvordan blir underliggende 
handlingsplaner, roller og ansvar, rapporteringskrav osv. gjennomført på ulike nivå? 
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Er de administrative prosessene effektive? Hvordan fungerer praksis for rekruttering, 
anskaffelser og informasjonssikkerhet? Hvordan fungerer systemstøtten/bruk av 
systemer? Hvordan jobbes det generelt med ledelse? Er det endringer i overordnet 
ledelsesmodell? (2) risikostyring og hvordan bake inn risikoelementer i den helhetlige 
virksomhetsstyringen. Her vil det komme innspill til styringsmodell, og til slutt, (3) 
personvern/GDPR. I første runde vil 22 personer bli invitert til intervju. Et utkast til 
risikostyring ved VID vil bli ferdigstilt til behandling i høgskolestyret i mars. LM tar 
arbeidet med internrevisjonen 2021 til orientering.  
 
 
 
4/21 Rekruttering og tilknytning til VIDs verdigrunnlag 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 15.12.2020 261/20 
2 Ledermøtet VID 05.01.2021 4/21 

 
 
Vedtak  
LM drøftet saken og ga innspill til rektor i den videre prosessen frem mot behandling i 
VID Holding og endelig beslutning i høgskolestyret våren 2021. Det ble pekt på at 
tematikken rundt en vitenskapelig høgskoles verdiprofil, og krav til kirkelig tilhørighet i 
rekruttering er sammensatt. Det kan være gode grunner til at man i rekrutteringen til 
stillinger som utdanner til kirkelige profesjoner, samt toppledelse (rektor og 
styreleder) ønsker å sette krav om kirkelig tilhørighet. Videre handler det om hvordan 
VID skal posisjonere seg i forhold til tradisjon og verdiprofil, på både en tydelig og 
inkluderende/åpen måte. Dette arbeidet krever kontinuerlig dialog om hva vi vil 
oppnå, hvordan vi får det til og hvordan det vil prege oss. Hvordan skal verdiene 
forankres, samtidig som det vernes om den friheten ansatte og studenter opplever at 
VID representerer når det gjelder raushet, takhøyde, mangfold og religiøs tilhørighet? 
Hvordan treffer VID, som en diakonal høgskole, studentene? En diakonal tradisjon 
kan inspirere gjennom innovasjon rettet mot samfunnsutfordringer, omsorg, 
kombinasjon av kunnskapsutvikling, utdanning og praksis/aksjon, mot og solidaritet. 
Her må vi formulere noe om vår egenart som institusjon med en lang forskning- og 
utdanningstradisjon, preget av forskningsfrihet. Hvordan kan LM som en mangfoldig 
gruppe selv være et eksempel for høgskolen? Disse og andre spørsmål er det behov 
å reflektere ytterligere over med det formål å konkretisere et verdigrunnlag der vi 
knytter oss på tradisjon, profil og verdinivå, men kun unntaksvis legger til grunn krav 
om kirkelig/trostilknytning.  
 
 
 
5/21 Kriterier kvalifiseringsstipend 2021/2022 - til LM 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.01.2021 5/21 

 
 
Vedtak  
LM drøftet saken og støtter de foreslåtte kriteriene og føringene. Det ble foreslått at 
man vurderer å aldersbestemme ‘unge talenter,’ og at man ikke presiserer årstall i 
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forbindelse med avlagt disputas, men heller sier ‘de siste fem årene.’ Det ble anbefalt 
at informasjonen må publiseres så snart som mulig, og at man legger opp til en 
forenklet søknadsbehandling. Det ble også presisert at dekanen anbefaler kandidater 
og prioriterer søknader fra sitt fakultet. LM avgjør tildelingene etter votum fra 
dekanene. Prorektor for forskning skiver innstillingsdokumentet. Informasjonen 
publiseres denne uken med frist 1. februar 2021.  
 
 
 
6/21 Mulighetsstudie Ph.d. i helsefag - sammensetning av 
arbeidsgruppe og mandat for denne 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.01.2021 6/21 

 
 
Vedtak  
LM drøftet saken og kom med flere innspill til oppfølging. Det ble pekt på at dette i 
første omgang handler om å organisere en mulighetsstudie som skal vurdere 
overordnet programprofil og gå opp grensene til de andre ph.d.-programmene, 
samtidig som man må vurdere tilgjengelig fagkompetanse ved fakultet for helsefag, 
god samhandling med eksterne aktører, særlig hos eiere og samarbeidende 
kommuner, og gjennomføre en økonomisk beregning av investerings- og 
driftskostnader for et mulig nytt ph.d.-program. Videre ble det presisert at prosessen 
med å organisere en mulighetsstudie trenger mer tid, spesielt sammensetningen av 
styrings-, referanse- og arbeidsgrupper og tidsplanleggingen for arbeidet. 
Prorektorene for forskning og utdanning og dekan på FH skal jobbe tett sammen for 
å utvikle mandat for og organiseringen av prosjektet. Saken kommer tilbake til LM 
når organisering og mandat er revidert og gjennomgått på nytt.  
 

 
 
7/21 Oppdatert organisasjonskart på engelsk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 05.01.2021 7/21 

 
 
Vedtak  
LM diskuterte organisasjonskartet og kom med innspill til ny versjon, gjengitt her: 
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8/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
1. Høringsinvitasjoner per 05.01.2021 
 
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 
 
2. Resultatene fra studiebarometeret er klare og skal gjennomgås  
3. Tiltak for å forbedre kvaliteten på NFR-søknader 
4. Endringer i organiseringen av beredskap  
 
 
Vedtak: 
1. Det ble i etterkant av LM besluttet at dekan for fakultet for sosialfag skal være 
saksansvarlig for høring om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet med 
frist 22.mars. 
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2. LM besluttet at fakultetene og enhetene gjennomgår resultatene fra 
studiebarometeret på sine områder. Slik skal resultatene forstås: Kategori 4 er grønt, 
kategori 3 er gult, kategori 2 er rødt. Programledere skal reflektere over hvorfor 
resultatene ble slik de ble med konkrete forslag til tiltak. Resultat i kategori 2 fordrer 
særlige tiltak og det skal kunne begrunnes hvorfor noe er rødt. Man må også se på 
om noe har negativ utvikling og begrunne tiltak hvis trenden går feil vei. Viktig også å 
løfte opp og forstå hvorfor vi er gode der vi har sterke resultat. Slike resultat må 
kommunisere eksternt, gjerne i intervjuform med studenter. Det kommer en sak til LM 
2. februar om oppfølgingen av resultatene i studiebarometeret. Denne saken skal 
kvitteres ut 11. februar. Prorektor for utdanning sender ut dokumentene til dekanene.  
 
3. LM besluttet at det er avgjørende å iverksette tiltak etter en skuffende runde med 
NFR-søknader i fjor høst. VID fikk ikke gjennomslag på noen av de seks søknadene 
som ble sendt, og karakterene var for dårlige. Dekaner må oppfordre ansatte som 
vurderer å søke om må delta på søknadskurs (via UiS eller Forskningsrådet).   
 
4. LM tok til orientering at beredskapsarbeidet reorganiseres og at tematikken nå tas 
inn i LM. Det kjøres ikke beredskapsstab lengre, men linjelederne får større 
oppgaver. Det er små endringer på beredskapsorganiseringen. Direktør 
administrasjon tar over team 1, mens leder for studieseksjonen leder team 2.   
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