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MØTEPROTOKOLL  
 

Ledermøtet VID 
 
Dato: 16.03.2021 kl. 08:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 20/02529 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

Helene Lund, prorektor for utdanning; Benedicte Sørensen 
Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, dekan FS, Tomas 
Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne Brattland, direktør 
administrasjon; Cecilie Claviez, rektors rådgiver 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Anja Nieuwenhuis til sak 51/21 
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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Sak til Ledermøtet: Bør VID tilby mulighet for dr.philos.-
grad? 
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Forslag til revisjon av sammensetningen av VID's 3IN 
arbeidsgrupper 
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Veiledende prinsipper for undervisningsplanlegging 
ved VID for høstsemesteret 2021 - beslutning i VIDs 
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55/21  Eventuelt 5 

Orienteringssaker 

    

 
 
 
48/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
49/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
50/21 Sak til Ledermøtet: Bør VID tilby mulighet for dr.philos.-grad? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 16.03.2021 50/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte saken og ga sin tilslutning til at ordningen kan utredes med følgende 
kommentarer: formål, målgruppe og verdsetting av denne kompetansen bør 
vurderes, det samme gjelder relasjonen en dr.philos.-grad har til livslang læring, et 
viktig felt for VID fremover. Videre ble det notert at de fleste universitet har en slik 
ordning, den er velutprøvd, og vil kunne øke antall disputaser ved VID, og den vil 
ikke være krevende å organisere økonomisk. Det bør også vurderes hvorfor 
dr.philos. ikke kan veilede andre ettersom denne graden er likere 
doktorgradssystemet i andre land. Siden dette er en grad som ikke skal akkrediteres 
av NOKUT, skal det søkes Kunnskapsdepartementet om etablering. Graden er ikke 
fagspesifisert, men den må ligge innenfor VIDs fagområder.   
 
 
 
51/21 PES 2021-2022 - sak til ledermøte 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 16.03.2021 51/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte saken etter presentasjon fra avdeling for forskningsstøtte. Dette er en 
viktig sak som er relevant for utviklingen av VID som forskningsaktør og universitet 
og målsetningen om flere innvilgede prosjekter fra NFR og EU. PES-midlene 
muliggjør frikjøp, kompetanseheving, prosjektetableringsstøtte, midler for å pleie 
nettverk mm. Styret skal få til behandling en sak om hvordan vi kan lykkes bedre med 
dette, inkludert en analyse av hva vi har fått til og hvilke tiltak som nå iverksettes på 
kort og lang sikt. Vi har virkemidler for å styrke dette arbeidet gjennom blant annet 
retningslinjer for tildeling av fou-tid. Blir dette brukt optimalt? Det ønskes at det settes 
et felles ambisjonsnivå som er forpliktende for sentrene og fakultetene for å lykkes. 
Prorektor for forskning har tett dialog med dekanene og personlig kontakt med 
mulige kandidater internt som har kapasitet til å blant annet lede søknadsprosesser. 
Det er ønskelig med en ny posisjonskoordinator ved fakultet for helsefag for å bistå 
fakultetet. Spesielt eksellenseordningen knyttet til ERC-stipend er noe som tar tid å 
lykkes med og krever god organisering. Når det gjelder Marie Sklodowska Curie-
ordningen bør vi satse på innkommende forskere ettersom det er vanskelig å få VID-
ansatte til å reise ut. LM vedtok at det settes opp møter med prorektor for forskning, 
dekanene og fou-lederne om oppfølging av PES-midlene (frist 12. mai) på invitasjon 
fra prorektor for forskning.  
 
 
 
52/21 Forslag til revisjon av sammensetningen av VID's 3IN 
arbeidsgrupper 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 16.03.2021 52/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte saken som også tar inn i seg flere andre parametere det er knyttet noe 
usikkerhet til. Arbeidet med å holde høy internasjonal kvalitet på utdanning og 
forskning er krevende og nødvendiggjør at vi benchmarker oss i forhold til relevante 
universitet i utlandet. Vi skal fortsette å jobbe med 3IN-allinansen men vi skal også 
diversifisere innsatsen til flere spor slik at vi kan knytte oss til andre institusjoner som 
er nyttig for oss uavhengig av alliansen og som vi kan matche gjensidig.  Det ble 
kommentert at arbeidsgruppene ikke har fungert optimalt og at kontakten oppover i 
linja til prorektor for utdanning har vært utfordrende. Det er også varierende hvor mye 
fakultetene har vært engasjert gitt den faglige forankringen alliansen har hatt til nå. 
Det trengs å jobbe inn en mer effektiv arbeidsform og innsatsnivå slik at alliansen 
kan gi resultat de neste to årene. Det er fagmiljøene som er best plassert til å ta dette 
videre. Samtidig bør helsefagtematikken sterkere inn. Det ble vedtatt at LM skal 
utgjøre nivået over arbeidsgruppene og at det skal rapporteres til LM fra prorektor for 
utdanning to ganger i semesteret, gjerne etter en trafikklysmal om hva som går bra 
og hva som trenger oppmerksomhet. Prorektor for utdanning tar en siste vurdering 
av arbeidsgruppesammensetningen.  
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53/21 Oppfølging etter styrebehandling, VID som bærekraftpådriver 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 16.03.2021 53/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte oppfølgingen av bærekraftssaken, og vedtok at det spilles inn forslag til 
prosjektleder/rådgiver og ekspertgruppemedlemmer til rektor så fort som mulig og 
innen 15. april. LM vedtok også at dekan Tomas Sundnes Drønen leder 
ekspertgruppen, og at prorektor for utdanning finner en erstatter for han som leder for 
e-læringskomiteen (etter sommeren). Arbeidet ekspertgruppen skal håndtere er 
strategisk viktig for VID og vil munne ut i innspill til konkrete satsningsområder. Når 
det gjelder det tidsmessig ble det besluttet å bruke litt tid på å rigge organiseringen 
med forsiktig oppstart i mai. Det legges opp til ett møte i gruppen i mai med sak til LM 
i slutten av mai. Rektors rådgiver forbereder oppnevningsbrev på vegne av rektor 
som sendes ut etter at nominasjonene har kommet inn.   
 
 
 
54/21 Veiledende prinsipper for undervisningsplanlegging ved VID 
for høstsemesteret 2021 - beslutning i VIDs ledermøte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 16.03.2021 54/21 

 
 
Vedtak 
LM vedtok premisser som skal legges til grunn for planlegging av 
undervisningsaktivitet høstsemesteret 2021 ved alle campuser på VID.  
 
Som følge av usikkerhet knyttet til hvilke smittevernsrestriksjoner som vil gjelde fra 
august 2021 bør planleggingen ta høyde for at det ikke kan være fullt belegg på 
undervisningsrom og øvrige arealer fra studiestart. Det legges til grunn at det er 
sannsynlig at situasjonen vil bedre seg i løpet av høstsemesteret, og det gjøres 
derfor et skille mellom før og etter høstferieuken (uke 41 eller 42 avhengig av region). 
 
Overordnet skal fakultetene prioritere ut fra pedagogiske hensyn (hvilke 
læringsaktiviteter som det er viktigst at skjer i fysiske møter). På bakgrunn av dette 
skal følgende prinsipper legges til grunn for planleggingen: 

• Ferdighetstrening, praksisstudier og læringsaktiviteter i mindre grupper skal 
prioriteres i fordelingen av campusaktiviteter både før og etter høstferien. 

• Forelesninger og lignende læringsaktiviteter skal i hovedsak skje digitalt. Andre typer 
læringsaktiviteter som det også er hensiktsmessig å gjennomføre digitalt, skal i 
hovedsak skje digitalt. Dette gjelder både før og etter høstferien. 

• For samlingsbaserte utdanninger skal samlingene ha en varighet på maksimalt tre 
dager fram til og med høstferien (uke 41 eller uke 42, avhengig av region). Det kan 
planlegges for normal varighet på samlingene etter høstferien. 
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55/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 

1. Høringsinvitasjoner per 12.3.21 

Disse sakene ble meldt inn til møtet: 
 

2. Rektors beslutninger  
3. Oppfølging av saker fra styremøtet 10.3 
4. Åpning av nye campus  
5. Covid-19 situasjonen  
6. Omsorgsdager på grunn av stengte barnehager og skoler  
7. IT-sikkerhet  
8. Orientering om seminar med Dronning Maud 

 
Vedtak  

1. LM vedtok å ikke svare på noen av de innkomne høringsinvitasjonene denne 
uken. 

2. LM tok til orientering at det i forbindelse med internrevisjonsprosessen jobbes 
med å tydeliggjøre hva som er rektors beslutninger på saker som ikke skal tas 
til LM, eller hvor LM har gitt råd til rektor i saker. Det skal være transparens 
rundt disse beslutningene, og de skal formuleres i konkrete beslutningsbrev. 
LM er rektors rådgivende organ, og rektor beslutter sakene etter rådføring 
med LM. Det kommer mer informasjon om dette.   

3. LM tok til orientering saker til oppfølging etter styrebehandling 10.3. Det 
kommer blant annet en nyhetssak om VIDs universitetsplaner 17.3. Det 
legges opp til oppstart av arbeidet med å vurdere ett fjerde ph.d.-program 
sammen med en arbeidsgruppe bestående av prorektorene, dekanene og 
senterlederne. Gruppesammensetningen skal vurderes ytterligere. 
Mulighetsstudien for ph.d.-programmet for helsevitenskap starter opp nå. 
Videre skal det rigges en prosess for strategiarbeid for ViDs fremtidige strategi 
for 2022-2024 med et målbilde knyttet til for eksempel 2028 eller 2030.   

4. LM tok til orientering at det jobbes med organiseringen av åpning av ny 
campus i Bergen på nyåret 2022 (uke 1 eller 2) tett med eier (Haraldsplass) og 
sykehus, og trolig også et eventbyrå. Det er ønskelig å ha med tunge politiske 
gjester (statsminister- og ministernivå), en faglig konferanse osv. arbeidet 
krever mye rigging og det anbefales at campus Stavanger også begynner 
prosessen, og at dekan Tomas Sundnes Drønen og prodekan Sandnes 
koordinerer arbeidet. Det skal rapporteres til rektor på fremgangen.   

5. LM tok til orientering at den siste utviklingen i pandemien kan nødvendiggjøre 
ytterligere tiltak. Det vil bli besluttet etter møtet rektor skal ha med minister 
Asheim kl. 13.00 i dag, 16.3. LM vedtok at det skal gås over til ‘klick og hent’ 

ved biblioteket ved campus Diakonhjemmet. Campus er ellers åpen og 
ivaretas med godt smittevern. Det legges til grunn 2 meter avstand.  
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6. LM vedtok at det publiseres en sak til de ansatte om hjemmekontor og 
omsorgsdager på grunn av stengte barnehager og skoler 

7. LM tok til orientering at VID har opplevd en sikkerhetsutfordring som har 
resultert nedstengning av VIDs e-post servere fra søndag 14. 3 til tirsdag 16.3. 

8. LM tok til orientering at det ble arrangert seminar sammen med Dronning 
Maud torsdag 11.3 som ble godt mottatt og besøkt. Det skal jobbes med 
oppfølging etter seminaret. 
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