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16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Saker ble meldt inn til møtet (se under 27/21 Eventuelt). 
 
 
17/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
18/21 Forslag til prosjektbeskrivelse og mandat for prosjekt om 
forberedelse av implementering av Arbeidslivsportalen i VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 18/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte prosjektets sammensetting, prosjektbeskrivelse og mandat, og 
anbefalte at prosjektet om forberedelse av implementering av Arbeidslivsportalen 
igangsettes. Det ble kommentert at portalen er et viktig verktøy for å forbedre 
praksisopplevelsen for studenter, faglærere og praksissted, samtidig som det gir en 
administrativ besparelse på omtrent ett årsverk, en ressurs som kan frigjøres til andre 
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ting. Videre ble det påpekt at (1) seksjonsleder for studieseksjonen bør være 
prosjekteier, (2) en av praksiskoordinatorene bør være administrator, og (3) IT-
seksjonen bør inn som fast medlem. Direktør, administrasjon, melder inn navn fra IT-
seksjonen. Dessuten er det viktig å ha fokus på effektiviseringsgevinsten i prosjektet. 
Prorektor for utdanning har ansvar for hvordan VID kan planlegge for gevinstuttak. 
LM ønsker å bli informert om hvordan det går med implementeringen av portalen og 
status på gevinstuttaket ved en senere anledning.  
 
 
 
19/21 Forslag til tidslinje og frister for oppdatering av informasjon 
om studier på høgskolens nettsider 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 19/21 

 
 
 Vedtak 
LM ga sin tilslutning til forslag til tidslinje og frister for oppdatering av informasjon om 
studier på høgskolens nettsider, men det er ønskelig at fakultet for helsefag (FH) får 
mulighet til å gi innspill til utarbeidet skjema. Dekan, FH, følger opp med 
seksjonsleder for seksjon for kommunikasjon og markedsføring og seksjonsleder for 
studieseksjonen. Fakultetene oppnevner kontaktperson for koordinering av arbeidet 
med oppdatering av studiesidene, og informerer seksjon for kommunikasjon og 
markedsføring innen 1. mars 2021.  
 
 
 
20/21 Diakonikonferansen 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 20/21 

 
 
Vedtak  
LM diskuterte Diakonikonferansen 2021, og vedtok at det er viktig for VID å prioritere 
den både profil- og samarbeidsmessig. Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
(FTDL) i sammen med studentdiakon tar saken til fakultets ledermøte i nærmeste 
fremtid for å bli enig om oppfølging. Det bør vurderes om omfanget (hvilke campus 
som skal være med) kan reduseres og hvilke ressurser som trengs på kort og lang 
sikt for VIDs deltakelse i konferansen.  
 
 
 
21/21 Orientering om midlertidighet ved VID og HR-data 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 21/21 

 
 
Vedtak 
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LM diskuterte saken om midlertidighet og HR-data og vedtok de foreslåtte tiltakene. 
Saken om midlertidighet er viktig og krever oppmerksomhet ettersom VID skal 
rapportere til Kunnskapsdepartementet og høgskolestyret om resultatene av 
tiltakene. Data for dette bør også være sammenlignbare med andre UH-institusjoner. 
Organisasjonen har allerede tatt tak for å redusere høy midlertidighet, spesielt når 
det gjelder å endre prinsippet om å ikke tilsette faste høgskolelektorer. Dette er 
løsnet på for å gi en mer stabil grunnbemanning, som også kan være en forutsetning 
for å få til høyere andel førstekompetanse. Man ønsker også en mer offensiv 
bemanningsplanlegging slik at man har de ressursene som trengs langsiktig. 
Rekrutteringsprosessene har også blitt mer effektive ved at det lyses ut flere stillinger 
i samme annonse. Likevel gjenstår det mye jobb, spesielt innenfor helsefaglige 
stillinger, og det er viktig å konsultere forslagene med de tillitsvalgte. Når det gjelder 
HR-data erkjennes det at man ikke har jobbet så effektivt med innsamling og 
håndtering av HR-data, og at man ønsker å utvikle bedre kompetanse og prosesser 
for dette slik at det kan jobbes mer med analyser fremover. Dette er en viktig del av 
virksomhetsutviklingen ved VID som skal ha fokus. Det bør vurderes i hvilken grad 
VID skal ha samme system for HR-data som Stiftelsen og sykehuset, spesielt hvis 
behovene endrer seg vesentlig fra hverandre.       
 
 
 
22/21 Resultater fra Studiebarometeret 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 22/21 

 
 
Vedtak  
LM drøftet resultatene fra Studiebarometeret 2020, hvordan oppfølgingen av 
resultatene skal organiseres internt, og hvordan resultatene skal kommuniseres 
eksternt. Selv om den overordnede tilfredsheten ovenfor VID er stabilt god på nivå 4 
er det viktig å skape en bevissthet i organisasjonen at det jobbes for å forbedre 
resultatene kontinuerlig. Det arbeides nå etter et trafikklysprinsipp der fakultetene blir 
bedt om å rapportere på igangsatte tiltak på resultat i rødt (skår på under 3) eller med 
en negativ trend over tid. Spesielt på de områdene der VID skårer lavt (f.eks. ‘digital 
kompetanse,’ ‘samarbeid med næringslivet’ og ‘formidle egen kompetanse eksternt’) 
kreves det innsikt i hvorfor våre praksistunge utdanninger skårer lavt på samarbeid 
med næringslivet, samt gode forslag til hvordan snu resultatene. Prorektor for 
utdanning fronter saken og trekker inn dekanene der det er naturlig i den eksterne 
kommunikasjonen. Hun følger opp med seksjon for kommunikasjon og 
markedsføring om pressemeldinger som også trekker frem gode resultat for 
høgskolen som helhet. Regionale aviser (f.eks. Stavanger Aftenblad og BYAS) bør 
også prioriteres.   
 
 
 
23/21 Akkreditering av masterutdanninger i barnevern 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 23/21 
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Vedtak  
LM tilsluttet seg forståelsen av at fagområdet til de planlagte masterutdanningene i 
barnevern faller inn under fagområdet til ph.d.-programmet, DVPP, og kan 
akkrediteres av høgskolen. I behandlingen av saken ble det trukket frem at det er 
viktig å kunne bekrefte en forståelse av hvordan det faglige grunnlaget i nye 
satsninger, som barnevernssatsningen, vurderes i forhold til eksisterende 
selvakkrediteringsrettigheter som gir seg av fagområdene for akkrediterte ph.d.-
program. I denne saken handler det om å sikre at ph.d.-programmet, som ble 
akkreditert i 2012 (DVPP), innfrir krav som ligger til grunn for akkrediteringen, 
herunder nye forskriftskrav, på en sånn måte at de nye masterprogrammene i 
barnevern kan sies å høre inn under samme fagområde. Før saken skal til 
behandling i Utdanningsutvalget tar dekan for fakultet for sosialfag initiativ til et møte 
med rektor og prorektorene for å bygge saken videre, slik at det skapes robust 
argumentasjon og dokumentasjon for vurderingen av at mastergradene er dekket av 
VIDs selvakkrediteringsrett.  
 
 
 
24/21 Orientering om samarbeid med Bærum kommune om 
pårørendetematikk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 24/21 

 
 
Vedtak  
LM tok til orientering samarbeidet med Bærum kommune om pårørendetematikk i 
form av aktiviteter som pop-up undervisningsdager. Dette samarbeidet har potensial 
for oppskalering til andre fakultet (f.eks. fakultet for helsefag i Sandnes). 
 
 
 
25/21 Forlengelse av stipendiatperiode i forbindelse med korona - 
anbefalte prinsipper i forbindelse med eventuelle søknader vår 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 25/21 

 
 
Vedtak  
LM diskuterte saken og vedtok at: 

1. Stipendiater og postdoktorer gjøres kjent med det gjeldende regelverket 
relatert til omsorgsdager (per i dag gjeldende tom. 30. juni 2021) som skissert i 
saksfremlegget. 

2. Med utgangpunkt i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat §2-3 Permisjoner og 
forlengelse av ansettelsesperioden, gjøres (påminnes) stipendiater og 
postdoktorer kjent med muligheten for å søke om forlengelse relatert til 
koronasituasjonen. UHRs prinsipper legges til grunn, men med følgende 
presiseringer:  
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a. For søknader om forlengelse av ansettelsesperioden relatert til forsinket 
datainnsamling skal det gjøres rede for allerede utprøvde alternativer til 
opprinnelig prosjekt. I tillegg skal bekreftelse fra veileder på at disse 
alternativene er utprøvd legges ved. 

b. For søknader relatert til forsinkelser knyttet til hjemmekontor skal disse 
begrunnes i særlig krevende forhold, samt vise til eventuelt utprøvde 
alternativer, alternativt mangel på mulighet for å utprøve slike. I tillegg 
skal bekreftelse fra senterleder på at tilrettelegging har vært 
utprøvd/ikke vært mulig legges ved.  

3. Forlengelse gis normalt med inntil to måneder, mens avbrekk av mindre enn to 
ukers varighet ikke kompenseres.  

 
 
 
26/21 TEO2030, saksfremlegg LM 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 02.02.2021 26/21 

 
 
Vedtak  
LM vedtok prosjektbeskrivelsen og den foreslåtte tidsplanen. Saken kommer tilbake 
til LM før den eventuelt behandles i høgskolestyret.  
 
 
 
27/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Høringsinvitasjoner per 29.01.2021 
 
Disse sakene ble meldt inn til møtet: 
 
2. Orientering om rekrutteringskampanjen for BA sykepleie, Oslo og Bergen 
3. Orientering om planlagt prosess for gjennomgang av regnskap 2020 og 

styringsdialoger 
4. Utlysning, fleksible utdanningstilbud (Diku)  
 
Vedtak 
1. LM vedtok følgende: Dekan, fakultet for sosialfag, vurderer om det skal avgis 

høringssvar på ‘NOU 2020: 14 Ny barnelov.’ Prorektor for utdanning skal vurdere 
om det skal avgis høringssvar på ‘NOU 2020:12 – distriktsnæringsutvalget’ og 
‘NOU 2020:13 – private aktører i velferdsstaten’. Prorektor for forskning skal 
vurdere om det skal avgis høringssvar på ‘Invitasjon til UH-institusjonane om 
innspel til lærebokordning sendt fra Diku’.   

2. LM vedtok, etter en presentasjon fra seksjonsleder for seksjon for kommunikasjon 
og markedsføring, at det nye konseptet for rekrutteringskampanjen (‘våger du å 
velge omsorg?’) får klarsignal til å utvikles videre. Det visuelle utrykket skal 
ivareta krav til universell utforming. Kampanjen bør også selge inn VIDs 
studiesteder. Dekan for fakultet for helsefag, skal være med videre i prosessen, 
og det skal legges opp til en presentasjon av konseptet i fakultetets ledermøte.  



 7  

3. LM tok til orientering prosessen for gjennomgang av regnskap 2020 og planlagte 
styringsdialoger for våren 2021. Enhetenes resultater for 2020 blir gjort 
tilgjengelig på lysark og sendes ut 2. februar med frist for tilbakemeldinger uke 6. 
Det legges opp til en rask gjennomgang i LM i etterkant. Denne prosessen er 
ment å bistå enhetene til å planlegge for årene opp til 2024.  

4. LM vedtok at VID bør forberede søknader til utlysning om midler til fleksible 
utdanningstilbud i regi av Diku https://diku.no/programmer/fleksible-
utdanningstilbud-fellesutlysning-2021-for-diku-og-kompetanse-norge  
Fristen er 22.3.21. Campusledere og studentpresenter bes vurdere dette spesielt.  

 
ORIENTERINGSSAK 20/01665-6 Referat fra møtet i VIRKE Utdanningspolitisk 
tenketank 22.01.2021 
 
LM tok saken til orientering.  
 
 

https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-fellesutlysning-2021-for-diku-og-kompetanse-norge
https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-fellesutlysning-2021-for-diku-og-kompetanse-norge

	MØTEPROTOKOLL
	Ledermøtet VID

