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Rektors orienteringer 14. juni 2021 
  

Rektors orienteringer følger strukturen i VIDs hovedstrategier.  

  

1.   VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper 
neste generasjons praksis 
  

Høring Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

Kunnskapsdepartementet har nå startet arbeidet med regjeringens langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning for perioden 2023-2032. Planen vil legges frem i oktober 2022. Formålet med 
langtidsplanen er å sikre stabile prioriteringer og målrettede investeringer over tid. I utgangspunktet 
tilsier dette at hovedtrekk ved mål og langsiktige prioriteringer bør videreføres. Samtidig har det 
skjedd mye siden nåværende plan ble lagt fram. Behovet for kunnskap og teknologi i møte med 
globale kriser, som for eksempel korona-pandemien, økt oppmerksomhet rundt samfunnsoppdrag 
eller såkalte "missions" som et virkemiddel for å løse helt konkrete problemer og utfordringer, og 
behovet for å sikre fortsatt høy tillit til forskning og kunnskap i befolkningen, er forhold som kan bety at 
det er nødvendig med nye grep. Neste langtidsplan bør ta inn over seg disse og andre utviklingstrekk 
og legge grunnlaget for en politikk for forskning og høyere utdanning som bidrar til å identifisere, 
analysere og løse konkrete problemer og utfordringer. Parallelt med denne åpne innspillsrunden vil 
det bli gjennomført konsultasjonsprosesser med andre departementer, blant annet gjennom tematiske 
arbeidsgrupper, og med Norges forskningsråd og øvrige virksomheter under 
Kunnskapsdepartementet. I tillegg blir det i mai og juni avholdt digitale møter, et oppstartsmøte for 
innspillsrunden 21. mai, og fem regionale møter fra 25. mai til 8. juni. VID vil avgi høringssvar til neste 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning med frist 10. september. VID deltar også på flere av 
de regionale møtene med Kunnskapsdepartementet, og har avgitt muntlige innspill.  

VID er dessuten for første gang invitert til et eget dialogmøte med Forskningsrådet og ny 
administrerende direktør, Mari Sundli Tveit, 11. august.  

VID er også invitert til dialogmøte med KD 3. september. Også dette er første gang VID inviteres til et 
separatmøte med KD. BI og Høyskolen Kristiania har tilsvarende møter. Styreleder, rektor, 
prorektorene og direktør møter fra VID. 

 

Bærekraftskonferansen 2021: Veien mot 2030  

Den nasjonale bærekraftskonferansen ble arrangert 2. juni med bærekraftsminister Nikolai Astrup og 
utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Konferansen belyste muligheter og utfordringer knyttet til 
bærekraftsarbeidet i Norge, og viste sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og 
internasjonalt. Regjeringen jobber nå med en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal nå 
bærekraftsmålene innen 2030. Handlingsplanen vil legge opp til en forsterket innsats fra alle aktører i 
samfunnet frem mot 2030. Det er forventninger om at UH-sektoren skal synliggjøre til 
Kunnskapsdepartementet hvordan deres virksomhet bidrar til å innfri bærekraftsmålene. VID vil følge 
dette arbeidet tett som en del av oppfølgingen av egen bærekraftssatsning (jamfør rapport om 
bærekraft til høgskolestyret 10. mars 2021).   

 

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

Ny dekan tilsatt ved Fakultet for sosialfag  
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Mona-Iren Hauge er ansatt som ny dekan ved Fakultet for sosialfag. Hauge er i dag seksjonssjef ved 
Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har lang erfaring fra forskning, fortrinnsvis innenfor 
utviklingspsykologi, vold i nære relasjoner, helse- og sosialfag, og har en ph.d.-grad fra Psykologisk 
institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 2009. Hauge kommer inn på en spennende tid for fakultetet. 
Fra høsten 2022 planlegger fakultet å tilby master i barnevern og master i barnevernsarbeid, både 
heltid og deltid. I tillegg ønsker VID å tilby en bachelor deltid i barnevern. Det arbeides nå med å 
utvikle studieplaner for utdanningene. Hauge tiltrer stillingen 1. oktober 2021.  

 

SLIPP har fått ny leder 

Anna Steen-Utheim er ansatt som ny leder for Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis 
(SLIPP). Anna Steen-Utheim har bakgrunn fra pedagogikk, og skrev doktoravhandlingen sin om 
hvordan studenter bruker og forstår tilbakemeldinger. De siste 9 årene har hun jobbet med 
utdanningskvalitet på BIs Læringssenter. SLIPP skal bidra med ny kunnskap om utdanning og læring, 
og bidra til videreutvikling av utdanningskvaliteten ved VID. SLIPP har blitt enda viktigere nå som 
digitaliseringen har skutt fart under pandemien, og senterets kompetanse innen e-læring er en 
uunnværlig ressurs. Fremover blir viktig å utnytte mulighetsrommet for videreutvikling mot enda mer 
kvalitet i undervisningsprosessene på bakgrunn av erfaringene gjort så langt. Stikkord er mer digital 
kompetanse og bedre bruk at digitale verktøy i undervisningen. Det skal SLIPP bidra til å løfte og 
videreutvikle. 
 

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

Profilemnet ved VID 

VID har en gjennomgående «stolpeemne» om verdier (inkludert diakoniforståelse), 
livssynskompetanse og profesjonelle relasjoner og tverrfaglighet. Dette omtales ofte som 
«profilemnet», og har en egen variant for alle bachelor-programmer og en annen for master- og 
videreutdanningene. Profilemnet bygger opp til profilen på ph.d.-programmene og er VIDs svar på å 
sette et stempel/en signatur på programmene. Profilemnet har nylig blitt revidert. 31.5 ble det 
gjennomført felles seminar for alle sykepleierstudenter, med 600 deltakere på zoom. Dette var 
samtidig en milepæl for samvirke mellom sykepleieutdanningene i Bergen og Oslo. 

 

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

Lederutviklingsprogram for NMS 

Senter for verdibasert ledelse og innovasjon (SVLI) har satt sammen et lederutviklingsprogram for Det 
Norske Misjonsselskap (NMS). Litt i underkant av 40 globale ledere deltar. Målet for 
lederopplæringsprogrammet er at de med lederansvar i NMS får ny kunnskap og forståelse for 
lederrollen. Programmet skal bidra til at lederne blir kjent med hverandre på tvers av seksjoner, 
avdelinger og fag, med større trygghet på hverandre som mål. Meningen er at det skal assistere til 
bevisstgjøring om organisasjonskulturen i NMS. https://www.vid.no/nyheter/verdibasert-ledelse-i-
praksis/ 

 

Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2021/2022 

Internasjonalt kontor har satt søkelys på muligheten for å få stipend til lærer- og ansattmobilitet for 
vitenskapelig- og administrativt ansatte gjennom Erasmus+ for neste studieår. Søknadsfristen er 8. 
august. 

 

5.   VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og 
utdanning 
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Status prosjektinnvilgelse og avslag siden forrige møte 

Rektor ønsker også denne gang å gi styret en orientering om status på prosjektsøknader siden sist 
styremøte.  

VID har hatt mye fokus på å øke prosjektinntekter på høgskolen. Selv om prosjektinntektene per 
faglig ansatt gikk litt ned i 2020, er det for 2021 budsjettert med en økning i prosjektinntektene til om 
lag 50 MNOK (opp fra 36,2 MNOK i 2020). Det bør være potensial for ytterligere økning av 
prosjektinntekter gitt økningen i antall årsverk, førstekompetanse og FOU- tid. Høgskolen har utviklet 
et mer profesjonelt støtteapparat og har mer erfaring i å utarbeide prosjektsøknader og i å 
gjennomføre prosjekter.  

Siden sist styremøte 4. mai har VID fått tilslag på fire prosjektsøknader: 

Finansieringskilde Tittel søknad Prosjektleder 

VID  

Innvilget 

beløp 

Samarbeidspartnere 

Baltic Research 

Council 

Postpartum 

depression in the 

Baltic States 

Zada Pajalic, 

FHO 

Beløp til 

VID: euro 

132,500 

Hovedsøker: 

Klaipeda University i 

Litauen 

 

Nasjonalbiblioteket Kompetansebehov 

for morgendagens 

bibliotekarer 

Irene Hunskår, 

FHB 

Totalt NOK 

450,000 

 

Koordinator: 

Universitetsbibliotek

et i Oslo 

COST 

 

Connecting Theory 

and Practical Issues 

of Migration and 

Religious Diversity 

Annette Leis-

Peters, SDP 

N/A Nettverk: 16 COST 
land (Europa); 1 
internasjonal 
partner; 1 near 
neighbour country 

NFR CHAPAR 

Arrangementsstøtte 

Tor Slettebø, 

FS 

NOK 

250,000 

 

 

VID har for tiden 24 søknader inne til behandling, og en søknad på venteliste. Siden forrige styremøte 
har totalt sju søknader blitt avslått.  

 

Ny utlysning av ressurser for å utvikle excellence-miljøer 

VID utlyste i 2018 ekstra midler og stipendiater til forskningsmiljøer som har potensial til å utvikle 
fremragende forskning. Tre slike miljøer ble identifisert i 2019, etter en to-stegs vurdering av 
professorene i VID International Advisory Board. Vi er i ferd med å gjenta en tilsvarende utlysning før 
sommeren, med prosjektoppstart i 2022. 

 

Internasjonal konferanse om Nürnberg-domstolen og «brent-jord-taktikken» i Finnmark under 
krigen 

VID var nylig partner på en større digital konferanse om premisser for Nürnberg-domstolens 
frifinnelse av den tyske generalen som var ansvarlig for evakueringen av tyske styrker i Nord-Norge i 
1944 som medførte så store ødeleggelser av Finnmark og Nord-Troms: https://www.honesterrors.net/  

 

6.   VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med 
sterk regional posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 
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Se egen sak om digitalisering.  

 

7.   Campusprosjektene 
 

Se egen sak.  

  

8. Annet 
  

Arbeidsmiljøundersøkelse  

19. mai ble arbeidsmiljøundersøkelsen ARK lansert for ansatte ved VID for å kartlegge hva som er 
bra, og hva VID bør bli enda bedre på som arbeidsgiver. Selv om arbeidsmiljø er så mye mer enn det 
fysiske arbeidsmiljøet på campus har pandemien endret arbeidsmiljøet vesentlig fra slik det var 
tidligere. Dette gi tilleggsinnsikt i hva som er viktig med arbeidsmiljøet, både hva som savnes og hva 
som har lært av unntakssituasjonen. Rapporter fra spørreskjemaundersøkelsen vil foreligge i 
begynnelsen av august. De danner grunnlag for refleksjoner, diskusjoner og utarbeidelse av tiltak 
som kan både være kort- og langvarige. Alle ansatte vil bli invitert inn i prosesser rundt dette. Innen 
utgangen av 2021 vil arbeidsmiljøundersøkelsen være avsluttet, og en endelig rapport vil foreligge. 
VID benytter også i år ARK-undersøkelsen, som er utviklet av et forskningsbasert fagmiljø ved NTNU. 
Dette gjør det mulig å sammenligne med forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2018, og for å 
sammenligne oss med andre høgskoler og universiteter. Undersøkelsen gjennomføres normalt hvert 
annet år, men ble utsatt fra 2020 til 2021 på grunn av pandemien. 

Samtidig er det igangsatt et arbeid omkring employment branding (arbeidsgiverprofilering) ved VID, 
som handler om hvordan å forsterke det som gjør arbeidsplassen attraktiv for nye og gamle 
medarbeidere, lykkes med langsiktig rekruttering og bemanning, og positivt omdømme. Dette er en 
del av et målrettet arbeid med å styrke merkekjennskapen til VID. Resultatene fra ARK-
undersøkelsen vil kunne gi viktig fangst til dette arbeidet. Planen er å ferdigstille en rapport med 
anbefalinger til rektor innen 1. juli 2021.  

 

Beredskapsøvelse ved VID 7. mai  

VIDs årlige konsernberedskapsøvelse gjennomføres normalt i september hvert år. Det ble imidlertid 
ikke avholdt konsernberedskapsøvelse i 2020 da VID var i skarp Covid-beredskap i september. Av 
den grunn ble 2021-øvelsen avholdt allerede i mai. Øvelsen ble i sin helhet planlagt og gjennomført 
av VIDs beredskapskontakt i Sjømannskirken. Lokal innsatsgruppe i Stavanger ble sammen med 
sentral beredskapsledelse trent. Viktige øvelsespunkter var følgende: (1) samhandling i henholdsvis 
sentral beredskapsgruppe og lokal innsatsgruppe samt mellom disse, (2) øving i å beskrive worst 
case scenario samt konsekvensene av dette, (3) intern og ekstern kommunikasjon, og (4) 
kommunikasjon med involverte i hendelse og deres pårørende. Tilbakemelding fra Sjømannskirkens 
beredskapskontakt var at samhandlingen fungerte godt internt mellom de ulike nivåene i 
beredskapsledelsen. Det er selvfølgelig rom for å bli bedre, men dette var hovedbildet.  

 

Nytt i årets øvelse sammenlignet med tidligere øvelser, var at den var heldigital og utviklet seg mer 
gradvis og dermed varte lenger. Dette for å gjøre øvelsen mer realistisk. I VID er beredskapsledelsen 
spredt på alle campus. Dermed jobber man alltid også digitalt i en reell situasjon. En reell hendelse 
utvikler seg også gradvis og medlemmer av beredskapsledelsen vil måtte både forholde seg til en 
beredskapssituasjon samtidig som de må opprettholde daglig drift så normalt som mulig. Tanken med 
årets øvelse var å få til noe av det samme. Beskjeden på forhånd var derfor at man ikke skulle avtale 
viktige møter denne dagen, men for øvrig planlegge arbeidet som normalt og være forberedt på å bli 
forstyrret av hendelsen. Konklusjon etter øvelsen er at denne måten å arbeide på opplevdes meget 
realistisk. Det planlegges en temadag om beredskap for alle som er involvert i VIDs beredskapsarbeid 
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i oktober/november 2021. Når det gjelder konsernberedskapsøvelse i 2022, kan det være 
hensiktsmessig å se på eksempelvis PSTs risikovurdering for sektoren i planlegging av scenario. 

 
VID-dagene 2022 

Dato og sted for VID-dagene 2022 er satt. Fra 14. til 15. mars 2022 vil alle VID-ansatte komme 
sammen ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport for å la seg inspirere og utfordre i forhold til 
planer om å bli universitet, bli bedre kjent på tvers av geografi og fag, og jobbe seg sammen i 
fakulteter, sentre og avdelinger. Det jobbes med et komplett program for samlingen. 

 

Gjenåpning og livet etter pandemien  

VID følger nasjonale og lokale regler relatert til smitteutviklingen. Det er gjennomført fysiske 
avslutninger i Stavanger og Bergen, med mulighet for digital deltakelse også. For semesterstart i 
august planlegges det med mye fysisk nærvær, selv om det vil være påkrevd med avstand og noe 
oppdeling av studentgrupper. Frem til høstferien planlegges det også med en del digital undervisning i 
teoriemner for å avlaste arealbruken. Internasjonal utveksling er avlyst for høsten av 
planleggingshensyn, da det krever lang planleggingshorisont for å få til utveksling.  

VID har tradisjonelt sendt store studentgrupper til India, Cuba og Madagaskar for praksisstudier. Når 
dette ikke er mulig med dagens globale smittetrykk, gir dette en tilleggsbelastning for praksisplasser i 
Norge. Dette forsterkes av implementering av ny studieplan for sykepleie hvor lavere grad av 
fleksibilitet for gjennomføring av for enkelte praksisstudier (for eksempel kirurgisk praksis) gjør at VID 
har en ekstra stor utfordring med skaffe tilstrekkelig antall praksisplasser. VI har derfor henstilt også til 
private aktører om å bidra til praksisgjennomføring.  

VID venter også på signaler fra Arbeids- og moderniseringsdepartementet om retningslinjer for 
hjemmekontor i lys av pandemien. Som andre virksomheter planlegger VID også for noe mer arbeid 
hjemmefra i «den nye normalen», og har god dialog med tillitsvalgte og verneombud om dette. 
Samtidig er det viktig å sikre et arbeidsmiljø hvor kolleger treffer hverandre, er tilgjengelige og hvor 
mye god samhandling skjer utenfor ikke-planlagte møter. Også for å sikre god oppfølging av 
studenter blir det viktig å sikre tilstrekkelig tilstedeværelse på campus. På den annen siden har mer 
arbeid fra distanse vist at VID også kan rekruttere og bruke personell som i liten grad vil ha sitt arbeid 
på campus. For satsninger på studietilbud med mye digital undervisning og veiledning, som vil være 
en viktig del av VIDs fremtid, gir dette nye muligheter. 

 

Medieanalyse/synlighet 

I denne seksjonen vises omfanget og bredden av det som formidles fra VID og eksempler på at VIDs 
omdømme også tidvis utfordres.  

 

Noen eksempler på kronikker/saker de siste 30 dagene: 

Karen Synne Groven, professor i rehabilitering og folkehelse, Oslo Met og VID Vitenskapelige 

Høgskole spør om veiing av barn er etisk forsvarlig i Aftenposten 31. mai 2021: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7KWJ99/veiing-av-barn-er-det-etisk-forsvarlig 

Førsteamanuensis Øystein Skjælaaen skriver om ungdom og rus i Khrono 17. mai: 

https://khrono.no/rusforsker-har-medynk-med-studentene--festen-er-helt-essensiell/579093 

Professor Kirsten Jæger Fjetland undersøkelse om hvordan hverdagen oppleves for den nærmeste 

familien som skal leve med et familiemedlem med demens slås opp i forskning.no 11. mai: 

https://forskning.no/demens-hoyskolen-kristiania-partner/dramatisk-a-leve-med-et-familiemedlem-

med-demens/1845831 

VIDs sykepleier-kampanje slås opp i Kampanje.com 7. mai: 

https://kampanje.com/markedsforing/2021/05/kampanje-fra-elg-loftet-vid-inn-pa-topplisten---antall-

sokere-okte-med-30-prosent/ 
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Rektor har sammen med direktør administrasjon og administrerende direktør/forstander i 

Diakonhjemmet hatt møte 12. mai med Khrono angående profilering av VID og utbyggingen i 

Diakonhjemmet Hage.  

De siste 30 dagene har VID blitt omtalt i større og mindre grad 27 ganger i digitale og sosiale medier. 

Dette inkluderer nettaviser, eksterne nettsteder og innlegg på sosiale medier. Det inkluderer ikke 

omtaler eller innlegg i papiraviser eller artikler som er bak betalingsmurer. 

 

Eksterne møter og representasjon, utvalg 
11.05 Seminar- og budsjettkonferanse Det norske Diakonhjem. 

21.05 3IN Alliance Board of Presidents’ meeting. 

25-26.05 Styremøte og styreseminar i VID Holding AS. Styreleder og rektor deltok. 

27.05 Representasjonsmøte i UHR. 

28.05 Innspillsmøte om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning; bidrag fra rektor. 

01.06 Møte med Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune. 
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Arkivsak-dok.: 21/01053-3 Arkivkode.:    
Saksbehandler Dag Arne Ophus 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 14.06.2021 

 
   

 
 

Tertialrapport 1. tertial 2021 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar ledelsesrapport 1. tertial 2021 til orientering. 
 

Sammendrag 
Ledelsesrapporteringen baseres på et digitalt verktøy som genererer, samler og 
tilgjengeliggjør data fra ulike kilder automatisk og dekker sentrale områder som inngår i VIDs 
virksomhetsstyring. Det varierer hvilke indikatorer det rapporteres på gjennom året. Årshjulet 
for høgskolens virksomhet legger premisser for hva det til enhver tid finnes oppdaterte data 
om. Ledelsesrapporteringen vier oppmerksomhet til de områder som det foreligger oppdatert 
informasjon for og har dermed noe ulikt innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial. 
 
I ledelsesapporten for 1. tertial 2021 rapporteres det på følgende områder: 
• Resultatregnskap per 1. tertial 2021 
• Kompetanse per 1. tertial 2021 
• Sykefravær per 1. tertial 2021 
• Publisering per 1. tertial 2021 
 
Økonomi. Resultatregnskapet per 1. tertial er ca. 14,7 MNOK bedre enn budsjett. Balansen 
viser at høgskolen har god likviditet. De foreløpige økonomiske beregningene viser at 
resultatet for 2021 vil bli bedre enn budsjettert. 
 
Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 54,7 
prosent (måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 15,2 prosent (måltall 18 prosent). For tilsvarende periode i 2020 var 
andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse på 51,4 prosent og andel vitenskapelig 
ansatte med professor og dosentkompetanse 13,1 prosent. 
 
Sykefravær. Sykefraværet for første tertial 2021 ligger på 6,1 prosent og er således høyere 
enn måltallet på 5 prosent og på ca. samme nivå som tilsvarende perioder i 2020 (6,1 
prosent) og 2019 (5,9 prosent). 
 
Publisering. For 2020 har VID produsert 252,3 publiseringspoeng som er høyere enn i 2019 
(200,3). Det er stor usikkerhet knyttet til publikasjoner per 1. tertial 2021, men det er god 
grunn til å tro at VID når samme antall poeng som i 2020. 
 
 

Vedlegg:  
Tertialrapport 2021-T1 v2 
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1. Resultatregnskap per april 2021 
Resultat etter finansposter per april 2021 viser 9,5 MNOK i overskudd, mot -5,3 MNOK i 
budsjett, dvs. et positivt avvik på 14,7 MNOK.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat etter finansposter er 14,7 MNOK høyere enn budsjett. Inntektene er 0,3 MNOK 
under budsjett, personalkostnadene er 10,6 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige 
driftskostnader er 4,5 MNOK lavere enn budsjettert og finansinntektene er omtrent som 
budsjett.  

Regnskap pr. april 
2021 
 (Tall i hele tusen) Regnskap Budsjett Bud Avvik 

Års bud 
2021 

 Inntekter  197 489 197 836 -346 597 941 

 Personalkostnader  -134 296 -144 917 10 621 -416 335 
 Øvrige 
driftskostnader  -53 981 -58 433  4 452 -176 069 

 Finansposter  239 226 13 558 

 Resultat  9 451 -5 288  14 739 6 094 
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INNTEKTER  

Inntektene per april er på ca. 197,5 MNOK, som er 0,3 MNOK under 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. april 2021 
 

 
 

Oppdrag og prosjektinntekter  
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Dette inkluderer inntekter fra 
Kirkerådet i forbindelse med KUN. Det er budsjettert med ca. 50,6 MNOK i prosjektinntekter i 
2021 som utgjør 8,5 prosent av totale inntekter.  
 
Per april er prosjektinntektene 16,9 MNOK, som er omtrent som 
budsjett. VID har mottatt inntekter for ikke budsjetterte prosjekter, 
samtidig som enkelte prosjekter er utsatt pga. korona. Prosjektene er 
periodisert i regnskapet, men det er grunn til å tro at prosjektinntektene 
for 2021 vil ligge noe under budsjett for året.  

 

Studieinntekter  
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av antall 
studenter og nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 81,2 MNOK i studieinntekter i 
2021, som utgjør 13,6 prosent av totale inntekter.     
 
Per april er studieinntektene 24,4 MNOK, som er 1,2 MNOK lavere enn 
budsjett. 1,0 MNOK av dette skyldes at det er budsjettert med for mange 
studenter på et studium for vårsemesteret. På samme studium er det 
budsjettert med korrekt antall studenter for høstsemesteret.  

 

Gaveinntekter 
I 2021 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier (tilskudd fra eier 
utgjør 1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,6 prosent av totale inntekter.     
 
Per april er gaveinntekter og tilskudd fra eier på ca. 0,5 MNOK, som er 0,7 
MNOK lavere enn budsjett. Hovedårsaken er at VID foreløpig ikke har 
mottatt tilskudd fra eier. Også gaveinntektene er lavere enn budsjett. 
Vanligvis er gaveinntektene størst i november og desember. Det er 
budsjettert med en ny stilling til fundraising. Stillingen er foreløpig satt på 
vent inntil prosjektet vedr. fellestjenester sammen med Diakonhjemmet er 
avklart.  
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

1 INNTEKTER 197 489 197 836 -347 100 % 597 941

Oppdrag/Prosjektinntekter 16 923 16 867 56 100 % 50 602

Varer- og tjenesteinntekter 1 848 1 967 -119 94 % 5 900

Studieinntekter 24 410 25 590 -1 180 95 % 81 203

Gaveinntekter og tilskudd eier 537 1 273 -737 42 % 3 820

Statstilskudd 148 129 148 129 0 100 % 444 387

Øvrige inntekter 5 643 4 010 1 633 141 % 12 029
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Statstilskudd 
I budsjett for 2021 er det budsjettert med 444,4 MNOK i statstilskudd 
som utgjør 74,3 prosent av totale inntekter.  
 
Statstilskuddet er periodisert i h.t. budsjettert. Statstilskuddet for 1. 
halvår ble mottatt i januar og er periodisert over 6 måneder. 

 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter 

I budsjettet for 2021 er det budsjettert med 17,9 MNOK i inntekter for 

disse postene, som utgjør 3 % av totale inntekter.  Posten består av 

inntekter fra utleie av Fredensborgveien 26 og IT-tjenester. Inntektene 

per april 2021 er på 7,5 MNOK som er 1,5 MNOK høyere enn 

budsjett. Overskuddet skyldes i stor grad fremleie av 

Fredensborgveien 26, men husleien VID betaler har tilsvarende 

negativt avvik.  

KOSTNADER 
Kostnadene per april 2021 er på 188,3 MNOK, som er 15,1 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 416,3 MNOK totalt for 2021 som er 69,6 prosent 
av totale inntekter og 70,3 prosent av totale kostnader. 
  
Tabell 2 Personalkostnader per 30. april 2021 

 

 
 
Personalkostnadene per april 2021 er 10,6 MNOK lavere enn budsjett. 
 

Fast lønn 
Fastlønnen per april er på 103,5 MNOK, som er 5,7 MNOK lavere enn 
budsjett eller et positivt avvik på 5,2 prosent. Det positive avviket skyldes 
at det er budsjettert med mange ansettelser i 1. tertial 2021, men mange 
av disse ansettelsene er utsatt. Ansettelsene skal gjennomføres. 
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -134 296 -144 917 10 621 93 % -416 335

Fast lønn og feriepenger -103 502 -109 200 5 697 95 % -306 476

Variabel lønn -8 566 -8 629 63 99 % -30 141

Øvrige personalkostnader -981 -1 498 517 65 % -4 494

Sosiale kostnader -26 669 -28 300 1 631 94 % -83 354

Refusjoner 5 422 2 710 2 712 200 % 8 129

125%
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Variabel lønn  
Variabel lønn per april er på 8,6 MNOK, som er omtrent som budsjett. 
Det er foreløpig ikke utdelt noen utdanningsstipender (årsbudsjett 4,0 
MNOK). Det er overforbruk på bruk av eksterne medarbeidere med 0,8 
MNOK. Bruk av overtid har et overforbruk på 0,3 MNOK. Begge deler 
skyldes at sykefraværet er noe høyere enn budsjettert. 
 

Sosiale kostnader  
Sosiale kostnader per april 2021 er på 26,7 MNOK og er 1,6 MNOK 
lavere enn budsjettert. Underforbruk på fastlønn og dermed mindre 
arbeidsgiveravgift er hovedårsaken til det positive avviket. 
 

Refusjoner 
Refusjoner per april er på 5,4 MNOK, som er 2,7 MNOK høyere enn 
budsjett. Sykefraværet hittil i 2021 er 6,1 %, som er noe over det som er 
budsjettert. Langtidssykefraværet er på 5,4 %. 
 
 

Øvrige driftskostnader  

Det er budsjettert med 176,1 MNOK i øvrige driftskostnader i 2021, som utgjør 29,4 prosent 
av inntektene. De største postene er eiendom (82,9 MNOK), avskrivninger/inventar (28,1 
MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (16,9 MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, 
kontingenter, aviser, avgift til Kopinor, telefon, porto, totalt ca. 14,6 MNOK), markedsføring 
(5,0 MNOK) og reise- og seminarkostnader (10,2 MNOK).   
 
Per april 2021 er øvrige driftskostnadene på 54,0 MNOK, som er 4,5 
MNOK under det som er budsjettert. Det største positive avviket finnes 
på avskrivninger/inventar med +2,8 MNOK og reise- og 
seminarkostnader med +1,7 MNOK.  Det er overforbruk på 
konsulenttjenester på 1,5 MNOK. Dette gjelder bl.a. IT-tjenester og hjelp 
til rekruttering. 
 
 
BALANSE PER 30.04.2021 
Balansen viser at VID har 308,0 MNOK i eiendeler, hvorav 79,0 MNOK i anleggsmidler og 
221,7 MNOK i bankinnskudd. 
 

Balanse VID (NOK 1000) 30.04.21 31.12.20  
Anleggsmidler      79 473      77 720  
Bankinnskudd    190 798       78 901   
Omløpsmidler    208 092     111 109   
Sum Eiendeler    287 566     188 829   

    
Egenkapital      83 402       73 951   
Gjeld    204 164    114 878  
Sum gjeld og egenkapital    287 566     188 829   

 
 
VID har 83,4 MNOK i egenkapital pr. 30.04.21, som er en økning fra 31.12.20 på 9,5 MNOK. 
Dette skyldes at det positive resultatet i sin helhet er tilført egenkapitalen. Bankinnskuddet er 
på 190,8 MNOK og høgskolen har god likviditet. Økningen i bankinnskudd siden 31.12.20 
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skyldes at statstilskuddet for 1. halvår har kommet, likeledes har vi mottatt studieinntekter for 
1. halvår.    
Den kortsiktige gjelden er på 204,2 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.20 skyldes 

periodiseringer av statstilskudd og studieinntekter. 

 
PROGNOSE FOR ÅRET 
 

 

Inntekter 

 
VID får trolig en mindre svikt i prosjektinntektene i 2021 grunnet Corona-pandemien.  
 

Personalkostnader 

 
Det er budsjettert med mange nyansettelser i 2021. Disse kommer, men mange på et senere 
tidspunkt enn budsjettert. 
Sykefraværet er pr. d.d. noe høyere enn budsjettert. Dette gir mer refunderte sykepenger 
enn lagt til grunn i budsjettet. En del av det positive avviket går bort i økt bruk av vikarer og 
overtid.  
 

Øvrige driftskostnader 

 
Det er fortsatt lav reisevirksomhet i forhold til budsjett, selv om budsjettet for reisekostnader 
ligger på et helt annet nivå enn i 2020.  
 
Foreløpig er det lave kostnader i forbindelse med campusprosjektene, men kostnadene 
kommer noe senere enn lagt til grunn under periodiseringen av budsjettet.  
 
Estimatet er forsiktig, og forutsetter full drift f.o.m. august. 
 

 

 

 

 

 

 

Prognose pr. april 2021

 (Tall i hele tusen)

 Inntekter 594 941 597 941 -3 000

 Personalkostnader -406 335 -416 335 10 000

 Øvrige driftskostnader -174 069 -176 069 2 000

 Finansposter 558 558 0

 Resultat 15 095 6 095 9 000

Prognose 2021    Års bud 2021 
Avvik budsjett 

prognose
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2. Kompetanse  
 

Førstekompetanse 

Overordnet mål for VID 60% 

Antall vitenskapelige ansatte med 
førstekompetanse per 1. tertial 2021 
(gjennomsnittet). 

54,7% 

 
Andel førstekompetanse ved de ulike fakultetene/senter: 

2021  2020   
• Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag  73,3%  74,0%   
• Fakultet for sosialfag     60,7%  59,9%   
• Fakultet for helsefag     44,2%  40,3%   
• Strategisk sentre for forskning    87,6%  89,1%   
 
Som tabellen over viser har både Fakultet for helsefag og Fakultet for sosialfag hatt en 
positiv utvikling sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Selv om Strategisk sentre for 
forskning og Fakultet for TDL har hatt en marginal nedgang, har alle bortsett fra Fakultet for 
helsefag nådd målet om 60 prosent førstekompetanse. Likevel er det vært å merke seg at 
Fakultet for helsefag hatt den største prosentvise fremgangen.   
 
Alle fakultetene tilfredsstiller kravet på bachelorgradsnivå med et fagmiljø tilknyttet studiet på 
minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse. 
 
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 
ansatte med førstestillingskompetanse. Kravet er innfridd for alle masterutdanningene. Ser 
man nærmere på de ulike utdanningene knyttet til Fakultetet for helsefag, er det kun 
bachelorutdanningen i ergoterapi hvor man ikke fullt ut oppfyller kravet fra NOKUT. Det 
forventes imidlertid en økning i førstekompetanse i dette studieprogrammet i 2021, og at 
denne vil øke ytterligere de neste årene med bakgrunn i pågående kompetanseutviklingsløp 
og at ansatte som er i permisjoner, primært for å gjennomføre ph.d.-utdanning, vender 
tilbake ordinær undervisnings- og forskerstilling. Alle andre utdanninger i VID oppfyller 
kravene til NOKUT. For ph.d.-utdanningene er kravet 100 prosent førstekompetanse, og er 
innfridd for begge ph.d.- programmene. 
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Grafen for førstekompetanse 
viser at andelen 
førstekompetanse er hatt en jevn 
stigning fra august 2020 utgjør 
per april 2021, 56,1 prosent. 
Sammenlignet med måltallet for 
førstekompetanse på 60 prosent, 
gir dette et avvik på 3,9 
prosentpoeng. 
 
 
 
 

 

 

Professor- eller dosentkompetanse 

Overordnet mål for VID 18% 

Antall vitenskapelige ansatte med Professor- 
eller dosentkompetanse per 1. tertial 2021 
(gjennomsnittet). 

15,2% 

 

Andel professor- eller dosentkompetanse ved de ulike fakultetene/senter: 
       2021  2020 

• Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag 35,5%  28,2% 
• Fakultet for sosialfag    7,6%  6,3% 

• Fakultet for helsefag    9,8%  8,0% 

• Strategisk sentre for forskning  37,4  49,3% 
 

Som tabellen over viser har høgskolen en oppgang på professor- og dosentkompetanse ved 
alle fakultetene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav (det totale fagmiljøet) minst 10 prosent med 
professor- eller dosentkompetanse. På tross av manglende måloppnåelse i forhold til VIDs 
interne resultatmål, innfrir VID de aktuelle kravene fra NOKUT for toppkompetanse. 

For ph.d.-programmene er kravet 50 prosent professorandel, noe som er innfridd for begge 
ph.d.- programmene. 
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Grafen for Professor/Dosent 
viser at andel med 
vitenskapelige ansatte med 
professor- eller 
dosentkompetanse har hatt 
en økning gjennom 2020 og 
vært stabil gjennom hele 
første tertial 2021 på 15,2 
prosent. Høyskolens 
målsetning for andel 
vitenskapelige ansatte med 
professor- eller 
dosentkompetanse er 18 
prosent, og VID ligger 2,8 
prosentpoeng etter målet. 

 
 
 
 
Det har i sektoren innenfor helse og sosialfag vært og er et generasjonsskifte på gang, som 
vi også ser på VID. VID har i 2018 og 2019 også fusjonert inn virksomheter som ikke har 
bidratt til å styrke det gjennomsnittlige kompetansenivået. Det er satt i gang tiltak for å møte 
dette skifte, med fokus på 
karriereløp for opprykk til 
professorkompetanse og 
målrettet rekruttering. 
Dette har gitt en positiv 
utvikling igjennom 2020 
og i første tertial 2021. Til 
tross for økt andel av 
professorkompetente 
sammenlignet med 
tilsvarende periode i fjor, 
er det å øke andelen 
professorkompetente 
lange og krevende 
prosesser som gjør at det 
vil ta tid å nå målet om 18 
prosent. 
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3. Langtidssykefravær og korttids- og middelssykefravær  
 
 Kal. 

Dager 
Korttids 
(1-3 
dgr) 

% 
Kortids 

Middels 
(4-16 
dgr) 

% 
Middels 

Langtids 
(>=17 
dgr) 

% 
Langtids 

Totalt 

Totalsum 5522 59,6 0,2 % 197,9 0,6 % 1919,6 5,4 % 6,1% 

Sykefravær 1. tertial 2021. 

 
Det samlede sykefraværet ved VID utgjør 6,1 prosent for første tertial 2021. VID når ikke sitt 
mål om et sykefravær på under 5 prosent. Av det samlede sykefraværet utgjør korttidsfravær 
0,2 prosent og middels fravær 0,6 prosent, mens langtidsfraværet utgjør 5,4 prosent. 
 
Oversikten over utvikling i sykefraværet fra 2016 viser at sykefraværet i første tertial i 
fusjonsåret utgjorde 3,9 prosent og at det var en betydelig økning i første tertial i 2017 til 6,4 
prosent. Deretter har det totale sykefraværet hatt en flat, men dalene kurve totalt sett, frem til 
1. tertial 2020 hvor det totale sykefraværet var på 5,8 prosent. Til tross for en reduksjon i 
korttids- og middelssykefravær i 1. tertial 2021 har det totale sykefravær økt med 0,3 
prosentpoeng fra tilsvarende periode i fjor, som har bakgrunn i at langtidsfraværet har økt.   
 
År Kal. 

Dager 
Korttids 
(1-3 dgr) 

% 
Kortids 

Middels 
(4-16 
dgr) 

% 
Middels 

Langtids 
(>=17 
dgr) 

% 
Langtids 

Totalt 

2016 1974 158,7 0,7 % 219,4 0,9 % 541,7 2,3 % 3,9% 

2017 3052 137,7 0,6 % 206,4 0,9 % 1141,5 4,9 % 6,4% 

2018 4551 219,1 0,8 % 258 0,9 % 1233,5 4,2 % 5,9% 

2019 5341 240,1 0,8 % 273,4 0,9 % 1331,1 4,2 % 5,9% 

2020 4988 155,3 0,5 % 276,9 0,8 % 1504,9 4,5 % 5,8 % 

Sykefravær 1. tertial 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. 

 
Grafen under viser sesongvariasjoner i sykefraværet, men at trenden er nokså stabil. 

 
 
Etter over 1 år med Covid-19 vil vi nå muligens så konsekvenser av smitte, ulike nasjonale 
tiltak og hjemmekontorsituasjon. Både korttids- og middelssykefravær er på det laveste, 
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siden fusjonen, noe som muligens kan forklares med bruk av hjemmekontor som 
erfaringsmessig gjør at ansatte jobber selv om de kan være litt lett syke og ellers ville 
benyttet egenmelding hvis de måtte ha tilstedeværelse på arbeidsplassen.  
I kontrast med reduksjonen på korttids- og middelssykefravær, er langtidssykefraværet på 
det høyeste, siden fusjonen. Langtidssykefraværet har økt med 0,9 prosentpoeng mot 
tilsvarende periode i fjor. Dette vil måtte tilskrives situasjonen med den nye 
arbeidshverdagen som vi har levd med i over 1 år, med kontinuerlig hjemmekontor, digitale 
møter, mye skjermtid og lite sosialkontakt. Ser vi på tall fra første tertial i 2020 så har vi 
faktisk en tilsvarende utvikling, men i mindre målestokk, med reduksjon på korttids- og 
middelssykefravær og økning i langtidssykefravær, selv om Covid-19 situasjonen kun 
utgjorde 1,5 måned av perioden.  
 

 

4. Prosjekter, 1. tertial 2021 

 
NFR-søknader 
Antall søknader sendt: 4 

Sum kroneverdi av søknader sendt: 31 650 000 kr 
Sum kroneverdi på innvilgede prosjekter: 0 kr 

 

EU-søknader 
Antall søknader sendt: 0 
Sum kroneverdi av søknader sendt: 0 kr 
Sum kroneverdi på innvilgede prosjekter: 0 kr 

 
Søknader andre prosjekter 
Antall søknader sendt: 14 
Sum kroneverdi av søknader sendt: 26 500 000 kr 
Sum kroneverdi på innvilgede prosjekter: 3 800 000 kr 

 
Analyse, risikovurdering og prognose av prosjekter: 
I tillegg til inngått avtale på 3,8 mill, er det innvilget ett prosjekt på 2 millioner og et 
annet på 1,3, mill. i løpet av 1. tertial, men avtalene er ikke signert. Det er ikke sendt 
noen EU-søknader, men det er gjort et betydelig arbeid for å kartlegge potensielle 
søkere for 2022 og 2023 og det er søkt NFR om 4.6 mill. til prosjektetableringsstøtte i 
den forbindelse. Svarene på NFR-søknader som vurderes nå vil foreligge i juni 2021, 
med unntak av en som ble innvilget i mai. (250 000) Det er mange søknader til 
behandling, i tillegg til forholdvis store prosjekter som er innvilget 1. tertial (7 mill. 
totalt), og det er grunn til å tro at prosjektinntekstmålet nås. 
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5. Publisering 

Det er per 1. tertial registrert 59 publiseringspoeng. Disse poengene er imidlertid ikke 

kvalitetssikret. Videre legger mange ansatte inn sine publikasjoner senere på året, og 

er dermed ikke registrert. Tallene er m.a.o. høyst usikre, men det er god grunn til å 

tro at VID når samme antall poeng som 2020, eventuelt noe høyere. 
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Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og 
administrativ virksomhet 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret har drøftet rapporten «Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og 
administrativ virksomhet». Høgskolestyret støtter i hovedsak formålet rapporten har inn mot arbeidet 
med ny strategi for VID 2022-2024, og anbefalingene rapporten presenterer. 
 

Sammendrag 
Bakgrunn 
I VIDs virksomhetsplan 2020-2021, vedtatt av høgskolestyret 2. desember 2019, er det under 
virksomhetsmål 4 nedfelt at VID skal utarbeide en plan for digitalisering av faglig og administrativ 
virksomhet. Videre har også Kunnskapsdepartementet gjennom Tilskuddsbrevet for 2021 anmodet 
om at VID sammen med sektoren følger opp den nye nasjonale digitaliseringsstrategien (ferdigstilt 15. 
januar 2021 av Unit) gjennom sine virksomhetsstrategier og sitt utviklingsarbeid. 
 
Høgskolestyret har bedt om å få sak om digitalisering til sitt styremøte 14. juni 2021 til behandling. 
Rektors ledermøte godkjente mandatet for saken 26. oktober 2020. Det ble etablert en arbeidsgruppe 
for digitalisering, bredt sammensatt av medlemmer fra fakultetene, administrasjonen og 
studentparlamentet. Marianne Brattland har ledet arbeidsgruppen. Arbeid har pågått i perioden 7. 
april til 3. juni 2021, og munnet ut i rapporten, Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av 
faglig og administrativ virksomhet. Rektors ledermøte behandlet rapporten 8. juni 2021. De tillitsvalgte 
skal drøfte rapporten 10. juni 2021.  
 
Høgskolestyret får nå rapporten til behandling, og inviteres til å gi innspill til formålet 
rapporten har inn mot arbeidet med ny strategi for VID 202-2024, og anbefalingene rapporten 
presenterer.   
 
Forankring  
Forankring hos ansatte og studenter har vært en viktig premiss for arbeidet med rapporten. 
Forankringen har skjedd gjennom flere flater og nivå, og man har tatt i bruk nye virkemidler for 
medvirkning. 
 
Formål og hensikt med rapporten  
Digitalisering er komplekst og dynamisk og griper inn i mange nivå på tvers av høgskolen. 
VID er i en fase hvor prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter og en kortere tidshorisont på 
tre år for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet, samkjøres. Det skal utformes en ny strategi for VID for 
2022-2024 som tar opp i seg flere viktige profilsaker som bærekraft, digitalisering, internasjonalisering 
i utdanning og forskning, og ekstern samhandling, innovasjon og arbeidsrelevans. Ikke minst har VID 
fått en uttalt universitetssatsning som vil farge strategien og prege de langsiktige ambisjonene.  
 
For å kunne avdekke utfordringer og identifisere områder som krever oppmerksomhet og innsats er 
det avgjørende å gi en samlet vurdering av VIDs digitale modenhet og en ærlig statusoversikt for hele 
virksomheten når det gjelder digitalisering. Rapportens fremste formål er derfor å presentere hele 
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bredden av utfordringer knyttet til nåsituasjonen, og gi en vurdering av hvordan disse best mulig skal 
adresseres gjennom målbilde og effektive tiltak for måloppnåelse.  
 
Rapporten kommer på et tidspunkt som er fruktbart for strategiprosessen, og vil kunne gi viktige 
føringer og premisser i arbeidet med ny strategi for VID 2022-2024. Denne rapporten gir dermed 
høgskolestyret et genuint første innblikk (trinn 1) i hvordan nåsituasjonen knyttet til digitalisering 
oppleves i virksomheten per juni 2021, og hvordan man vurderer oppfølgingen for å møte 
utfordringene. I neste omgang (trinn 2) vil styret bli forelagt veikart som konkret viser hvilke verktøy 
som trengs, hvordan kompetansen kan heves, og hva aktivitetene vil koste. Rapporten vil dermed 
fungere som et levende dokument som leverer en rekke viktige premisser i arbeidet med å formulere 
ny strategi for VID 2022-2024.   
 
Oppbygging av rapporten 
Rapporten tar utgangspunkt i en samlet nåsituasjonsbeskrivelse som omfatter feltene utdanning, 
forskning og administrativ støttetjeneste med det formål å kunne sette et sammensatt målbilde for 
høgskolen. Målbildet er ment å inkorporere bredden av hvordan VID vil posisjonere seg opp mot de 
seks sentrale innsatsområdene presentert i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-
sektoren 2021-2025 fra Unit. Samtidig skal VIDs særpreg også skinne igjen arbeidet vi skal gjøre med 
digitalisering. Det er illustrert gjennom følgende motto: Digitalisering som treffer.  
 
Nåsituasjonsanalysen peker på områder hvor VID har særlige utfordringer, oppsummert i syv punkter 
på side 16, som knytter seg til behov for helhetlig tilnærming til hvordan integrere bruken av de 
enkelte digitale løsningene på tvers, tilpasset opplæring i bruk av verktøyene for de ansatte, og 
formålstjenlig samhandling mellom enheter som er ment å serve organisasjonen. Videre er det behov 
for å utnytte potensial for robotisering av tjenester, og støtte opp under digital pedagogikk. Det anslås 
at VID er i startgropa for digital transformasjon. 
 
Med dette som bakteppe settes følgende målbilde:  

VID skal være best på å utdanne profesjonsutøvere innenfor vår fagprofil (helse- og sosialfag, 
pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi), og levere praksisnær forskning som svarer på 
samfunnsutfordringer, gjennom et inspirerende digitalt og fysisk læringsmiljø til 
kunnskapssøkende uavhengig av hvor de bor. 

 
For å nå målbildet trengs det tiltak som passer og er realistiske å oppnå både tids- og ressursmessig, 
og som tar høyde for at alt henger sammen med alt. Tiltakene er avhengig av å lykkes på flere felt. 
For å se tydelig sammenheng mellom målbildet og relevante tiltak presenteres disse i sammenheng. 
Det er utviklet seks lysark som hver og en er knyttet til Units seks innsatsområder. På bakgrunn av 
målbildet er det presentert tiltak som er oppsummert på side 25.  
 
Anbefalinger  
Rapport formulerer følgende punkter til oppfølging: 

1. Sette et helhetlig anker- og kontrollpunkt i VID for utrullingen av digitale tjenester og system. 

2. Etablere en kompetanseordning som inkluderer tilpasset opplæring og kursing for ansatte som 
legges til VID-akademiet. 

3. Rulle ut pilotprosjekt rundt standardisering av administrative oppgaver knyttet til 
studenttjenester. 

4. Definere en eller flere ‘case’ som tar utgangspunkt i prosesser som fungerte mindre bra 
tidligere, og som har potensial til å sikre mer optimale prosesser i framtiden.  

5. Rigge IT-avdelingen på en slik måte at balansen mellom utvikling og drift ivaretas.  

6. Fortsette aktivitetene knyttet til et fellesløft for digitalisering blant de ansatte for å holde 
søkelys på digitalisering.  

7. Utvikle veikart som dimensjonerer aktiviteter ut i tid og som konkretiserer type verktøy og 
kompetanse som trengs fremover. 

8. Vurdere å innføre en modell for porteføljestyring og prosjektmetodikk.  

 
I arbeidet videre vil VID benytte seg av en avtale VID har sluttet seg til med Gartner om kjøp av 
konsulent- og analysetjenester for en 3-års periode. Avtalen er inngått av Det norske Diakonhjem på 
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vegne av deltakende virksomheter i konsernet. Avtalen med Gartner gir VID ubegrenset tilgang til 
Gartners konsulenter og kunnskapsbaser. Gartners tjenester er generelt vurdert å være på et høyt 
nivå og er brukt av flere norske universiteter og høyskoler i deres digitaliseringsarbeid. 
  
 

Vedlegg:  
Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og administrativ virksomhet 
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1. Introduksjon   

Bakgrunn  

Denne rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen for digitalisering med representanter fra 

fakultetene, administrasjonen og studentparlamentet. Arbeidsgruppen har vært ledet av Marianne 

Brattland, direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling. Arbeidsgruppens deltakere har vært: 

Gunhild Odden, prorektor for forskning, Helene Lund, prorektor for utdanning, Hilde Trygstad, 

seksjonsleder, bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv, Anna Steen-Utheim, 

senterleder, SLIPP, Vidar Tobiassen, e-læringskoordinator, SLIPP, Tomas S. Drønen, dekan, fakultet 

for teologi, diakoni og ledelsesfag, Olav Thorshaug, seksjonsleder IT-avdelingen, 

Gunhild Regland Farstad, førsteamanuensis og studieleder fakultet for sosialfag, 

Nina Vahl Sletteland, førstelektor, fakultet for helsefag, Bergen, 

Ingerd Irgens Hynnekleiv, høgskolelektor, fakultet for helsefag, Oslo, Ida N. Fredriksen, 

leder, studentparlamentet, Iselin Bråten Yucedag, kommunikasjonsrådgiver ved avdeling for 

kommunikasjon og merkevarebygging. Cecilie Claviez, rektors rådgiver, har vært sekretær for 

arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens arbeid har pågått i perioden 7. april til 8. juni 2021.    

I VIDs virksomhetsplan 2020-2021, vedtatt av høgskolestyret 2. desember 2019, er det under 

virksomhetsmål 4 nedfelt at VID skal utarbeide en plan for digitalisering av faglig og administrativ 

virksomhet. Høgskolestyret har bedt om å få sak om digitalisering på sitt styremøte 14. juni 2021 til 

behandling. Rektors ledermøte godkjente mandatet for saken 26. oktober 2020.  

Arbeidsgruppen har jobbet ut fra et mandat med målsetning om å utarbeide en rapport for VIDs 

digitaliseringsarbeid for å sikre at det gis høy prioritet og at hele organisasjonen deltar aktivt. VID har 

investert betydelig midler i digital infrastruktur, og vil de neste årene ta i bruk nye formålsbygg der 

nye arbeidsformer og økt bruk av teknologi på faglig og administrativ side er et premiss for 

utviklingen av rom og bygg. VID har lykkes med mye digitaliseringsarbeid, men har likevel noen 

utfordringer. VID må levere enda bedre digital undervisning og samhandling til våre studenter, og vi 

må forenkle det administrative arbeidet. Digitalisering skal gi en enklere hverdag for studenter, 

ansatte og våre samarbeidspartnere. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative 

og vi må kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte seksjon eller fagområdet. VID 

må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov, 

uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Spesifikke satsningsområder som er berørt i arbeidet 

er: utdanning, forskning, formidling og administrativ virksomhet. Herunder har følgende tema vært 

dekket:  

• Visjon og målbilde for digitalisering ved VID 
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• Digital kompetanse på ulike nivåer i organisasjonen 

• Strategisk IT-ledelse 

• Digital kommunikasjon internt og eksternt 

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Arkitektur og standardisering 

• Deltakelse i sektordrevne IT- og digitaliseringsinitiativ og eventuell deltakelse i 
fellesprosjekter i «stiftelsesfamiliene» 

• Investeringer og drift i infrastruktur og systemer  

• Campusutforming 

Mandatet ga anmodning om at digitaliseringsrapporten skulle legge seg tett opp til den nye 

nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren på bestilling av Kunnskapsdepartementet og 

utført av Unit (15. januar 2021).1 Det er en uttalt forventning fra departementet gjennom 

tilskuddsbrevet for VID for 2021 om at den nye digitaliseringsstrategien følges opp gjennom 

virksomhetsstrategier og utviklingsarbeid.2 Rapporten tematiserer dette i mer detalj i kapittel 3 

(Nåsituasjonsbeskrivelse for VID).   

Forankring  

Forankring hos ansatte og studenter har vært en viktig premiss for arbeidet med rapporten. 

Forankringen har skjedd gjennom flere flater og nivå, og man har tatt i bruk nye virkemidler for 

medvirkning. Under overskriften, et fellesløft for digitalisering, har de ansatte blitt orientert om 

digitaliseringsarbeidet i ‘rektors time’, et allmøte der rektor inviterer de ansatte til 

informasjonsutveksling om viktige høgskoleovergripende saker, i mars, mai og juni. De har blitt 

invitert til ukentlige digitale torsdagsfrokoster3 fra april til juni med eksterne gjester som har 

presentert digitalisering innenfor et bredt spenn og sektorer. Disse gjestene har deltatt:  

Dato  Navn og tittel  

15.04   «En digitaliseringsstrategi for UH-sektoren»   

Terje Mørland, avdelingsdirektør, Unit   

22.04  «Det diakonale sykehus i en ny tid: Digitalisering på Haraldsplass»  

Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus  

29.04  «Fremtidens arbeidsgiver»   

Heidi Wiggen, partner, Visindi AS  

                                                             
1 https://www.unit.no/ny-digitaliseringsstrategi-uh-sektoren 
2 https://www.vid.no/filer/tilskuddsbrev-fra-kunnskapsdepartementet-til-vid-for-2021/ 
3 https://www.vid.no/nyheter/felles-loft-for-digitalisering-ny-torsdagsfrokost-22-april-kl-08.00-08.30/ 
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06.05   “Digitalisering for å overleve: Nyheter i sosiale mediers tid”  

Lars Helle, sjefsredaktør Stavanger Aftenblad   

20.05   «Enklere e-Helse-Norge?»    

Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata, Direktoratet for e-helse  

27.05   «På nett? Hurtigbredbånd til folket»      

Toril Nag, konserndirektør tele, Lyse AS 

03.06   “Klyngesamarbeid: Helseløsninger i verdensklasse?”  

Bent-Håkon Lauritzen og Gry Helene Stavseng, prosjektledere, Norway Health Tech  

10.06  «Hva betyr robotisering og kunstig intelligens for UH-sektoren?» 

Morten Irgens, utviklingsdirektør, Høgskolen Kristiania   

17.06 Lansering av VIDs digitaliseringsrapport  

Marianne Brattland, direktør administrasjon, VID m.fl. 

 

Det har vært stor interesse for serien, og over hundre ansatte deltok på første frokost. Det har vært 

rundt 60-80 deltakere på hver frokost som har foregått fra 08.00 til 08.30 hver torsdag. Videre har de 

ansatte også blitt invitert til å komme med kommentarer til og innspill på arbeidet underveis med 

digitaliseringsrapporten gjennom en dedikert padlet tilgjengelig på nettsiden.4  

 

2. Formål og hensikt med rapport om digitalisering for VID 

Status for rapporten  
Digitalisering er komplekst og dynamisk og griper inn i mange nivå på tvers av høgskolen. Noe er 

lovpålagt (for eksempel krav til informasjonssikkerhet og personvern, og universell utforming), noe 

følger nasjonale og internasjonale føringer og god praksis (for eksempel FAIR-prinsippene for deling 

og gjenbruk av forskningsdata og EUs definisjoner av Open Science), noe er viktig for å kunne tilby 

høy utdannings- og forskningskvalitet, og noe skal være på plass for å sikre optimal 

virksomhetsstyring.  

VID er i en fase hvor prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter og en kortere tidshorisont på 

tre år for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet, samkjøres. Det skal utformes en ny strategi for VID for 

2022-2024 som tar opp i seg flere viktige profilsaker som bærekraft, digitalisering, 

internasjonalisering i utdanning og forskning, og ekstern samhandling, innovasjon og 

                                                             
4 https://www.vid.no/nyheter/arbeidsgruppen-for-digitalisering-ber-om-din-tilbakemelding/ 
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arbeidsrelevans. Ikke minst har VID fått en uttalt universitetssatsning som vil farge strategien og 

prege de langsiktige ambisjonene.  

Digitaliseringssatsingen vil derfor spille en viktig rolle inn i ny strategi slik at VID kan styre frem til et 

ambisiøst målbilde om å bli Norges første private/uavhengige universitet innenfor den verdibaserte 

delen av UH-sektoren innen 2028/2030. I så måte vil digitaliseringsarbeidet være med å understøtte 

den nye strategien på samme måte som satsninger rundt bærekraft, internasjonaliseringen i 

utdanning og forskning, og ekstern samhandling vil gjøre. For å kunne avdekke utfordringer og 

identifisere områder som krever oppmerksomhet og innsats er det avgjørende å anslå VIDs digitale 

modenhet og gi en samlet, ærlig statusoversikt for hele virksomheten når det gjelder digitalisering. 

Rapportens fremste formål er derfor å presentere hele bredden av utfordringer knyttet til 

nåsituasjonen, og gi en vurdering av hvordan disse best mulig skal adresseres gjennom målbilde og 

effektive tiltak for måloppnåelse. Det er en verdi i å få frem omfanget av hvordan organisasjonen 

håndterer digitalisering for å kunne jobbe effektivt med særlige utfordringer. 

Rapporten kommer på et tidspunkt som er fruktbart for strategiprosessen, og vil kunne gi viktige 

føringer og premisser i arbeidet med ny strategi for VID 2022-2024. Rapportens siste kapittel 

(Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’) vil presentere konkrete forslag til hvordan 

digitaliseringsarbeidet bør følges opp. Det foreslås blant annet at det utvikles tydelige veikart som 

dimensjonerer aktiviteter ut i tid og som konkretiserer type verktøy og kompetanse som trengs 

fremover.  

Denne rapporten gir dermed høgskolestyret et genuint første innblikk (trinn 1) i hvordan 

nåsituasjonen knyttet til digitalisering oppleves i virksomheten per juni 2021, og hvordan man 

vurderer oppfølgingen for å møte utfordringene. I neste omgang (trinn 2) vil styret bli forelagt veikart 

som konkret viser hvilke verktøy som trengs, hvordan kompetansen kan heves, og hva aktivitetene vil 

koste.  

Rapporten er organisert på følgende måte: 

Kapittel 1 og 2 ser på bakgrunnen, formålet og hensikten med digitaliseringsarbeidet.  

Kapittel 3 presenterer en nåsituasjonsbeskrivelse av VID som fungerer som et oversiktsbilde av 

organisasjonen på feltene utdanning og undervisning, forsking og formidling, og administrative 

støttetjenester. 

Kapittel 4 presenterer målbildet for VID med tiltak til oppfølging.  

Kapittel 5 anbefaler konkrete oppfølgingspunkter for VID.  
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La oss først trekke inn konteksten for arbeidet med digitalisering før nåsituasjonsanalysen 

presenteres i neste kapittel.  

Kontekst for arbeidet med digitalisering  

Det er flere parametere som danner konteksten for VIDs satsning på digitalisering, og hvor det er 

naturlig å knytte opp forventninger om gevinstene dette arbeidet skal gi.  Som en del av konteksten 

for denne rapporten er det nyttig å avgrense og avklare begrepet digitalisering og hvordan det 

brukes i denne sammenhengen. Det snakkes i rapporten vekselvis om VIDs digitaliseringsarbeid og 

digitaliseringssatsing. Forståelsen er derfor instrumentell med fokus på hvordan digitalisering 

anvendes, gir merverdi og gevinster.  VID skal satse på digitalisering fordi det er en forutsetning for å 

ta oss dit vi skal. Hvilke konkrete gevinster skal digitaliseringen gi?  Digitalisering handler om å møte 

krav til endring og utvikling gjennom å bruke teknologi. Vi digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, 

men for å øke kvaliteten på våre studietilbud og forskning, og for å få best mulige betingelser for 

forskning, formidling og effektiv administrasjon.   

VID ønsker å oppnå:  

1. Mer tilgjengelig og fleksibelt utdanningssystem med relevante studieprogrammer 

2. Økt læringsutbytte for studentene bl.a. gjennom personifisering og individualisering.  

3. Innta en tydeligere rolle som kunnskapsaktør for hele samfunnet, også i et globalt perspektiv. 

4. Tilby utdanning som fremmer livslang læring.  

5. Tilby forskning og innovasjon for et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn.  

 

Det er også andre begrep tilknyttet digitalisering som standardisering og robotisering som også kan gi 

resultat som ikke bare er utvetydig positive (for eksempel mindre menneskelig kontakt) og knytter til 

seg problemstillinger som må diskuteres internt. Denne rapporten har ikke anledning til å gå dypere 

inn i dette nå, men ønsker å inspirere til at det er bevissthet rundt effekten av og målsetningene 

knyttet til digitalisering i VID.  

Her nevnes de viktigste parameterne som danner konteksten for digitaliseringsarbeidet, og så vil 

kapittel 5 (Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’) tematisere hvordan tiltakene skal gi forventede 

resultat opp mot disse. 

Internrevisjonsrapport  

Det har i tiden fra desember 2020 til mars 2021 pågått internrevisjonsarbeid ved VID, og interrevisor 

har presentert anbefalinger knyttet til styring, satsninger og strategiutvikling. Følgende løftes frem 

som spesielt relevant for digitaliseringssatsingen: (1) fremme involvering fra organisasjonen i 

fremtidig strategiutvikling, (2) etablere forenklet målstruktur som gir bedre samordning fra strategi 
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til handlingsplaner, (3) innrette et system for risikostyring og integrere dette i styringsprosessene ved 

VID, (4) bygge opp robuste administrative støtteprosesser som både kan jobbe drifts- og 

utviklingsfokusert, (5) vurdere nytt verktøy for virksomhetsstyring som gir blant annet bedre tilgang 

til gode HR-data, og (6) jobbe kontinuerlig med å sikre en felleskultur for VID.  

En del prosesser er allerede i gang som følge av internrevisjonsarbeidet. I istedenfor å ha et 5-årig 

langtidsbudsjett i tillegg til det årlige budsjettet endres nå tidshorisonten på langtidsbudsjettet til tre 

år. Dette vil gi et bedre grunnlag for å utarbeide langtidsbudsjettet, inkludert satsninger knyttet til 

digitalisering, og det vil passe formatet til ny strategi for VID 2022-2024 (se under). 

Videre når det gjelder anbefalingen knyttet til god tilgang til HR-data, er dette et element som favner 

vidt, og som omhandler bevissthet rundt rekruttering, kompetanseheving, turnover, betingelser osv. 

Det er en utfordring for universitets- og høgskolesektoren, inkludert VID, å sikre god og kontinuerlig 

fag- og undervisningskompetanse. VID er i konkurranse med andre på samme fagfelt. 

Konkurransesituasjonen er blant annet knyttet til et generasjonsskifte innen fagfeltet, der flere 

institusjoner er i samme situasjon som VID med behov for å erstatte et større antall ansatte som går 

av med pensjon. For å kunne nå ambisjonene er høgskolen avhengig av dyktige medarbeidere på alle 

poster, samtidig som vi må lykkes med kravene om effektivisering og avbyråkratisering, og spissede 

og kompetente administrative støttetjenester. Det krever målrettet arbeid med smarte digitale 

løsninger som strømlinjeformer tjenestene mot ansatte på flere nivå.  

Interrevisor har også vurdert personvernområdet, og VID sin ivaretakelse av krav og føringer gitt i 

personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) (“personvernregelverket”). Anbefalinger 

vil bli gitt før sommeren 2021.  

En lærende og digitalt nysgjerrig organisasjon  

VIDs program for internopplæring og lederutvikling har som oppgave å utvikle og profesjonalisere 

kompetansearbeidet i VID. VID-akademiet vil derfor få en sentral rolle med å stimulere til læring og 

digital nysgjerrighet. Digitale verktøy blir en stadig mer naturlig del av undervisning og læring i møte 

med studentene, og vil også være en del av metodene som benyttes i kursporteføljen som over tid 

bygges opp i VID-akademiet. Det digitale formatet gir særlig mulighet for læring når det passer den 

enkelte, og vil også gjøre det mulig å lære sammen med andre på tvers av campus og fakultet. VID-

akademiet vil bidra med digital nysgjerrighet i møte med læring og utvikling, samtidig som den 

kollegiale kontakten og læring i fysisk fellesskap vil stå sentralt.  



40/21 Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og administrativ virksomhet - 21/01326-4 Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og administrativ virksomhet : Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig og administrativ virksomhet

9 
 

Campusutviklingsprosjektene  

VID har en flercampusmodell, og er for tiden involvert i parallelle campusutviklingsprosjekt i tre byer. 

Frem til høsten 2024 vil VID flytte inn i nye campusbygg i Bergen, Stavanger og Oslo der det er lagt til 

rette for tverrfaglig samarbeid, nye måter å jobbe på og en mer bevisst og strategisk bruk av arealene 

på campus. Videre er det lagt til grunn at campusprosjektene skal bidra til å (1) styrke VIDs posisjon, 

(2) fremme samarbeid, læring og kunnskapsdeling, (3) etablere nye arbeidsformer, (4) øke 

innovasjon, effektivitet og produktivitet, (5) øke trivsel og arbeidsglede og fremme en positiv kultur. 

Digitalisering spiller en nøkkelrolle i hvordan lykkes med kommunikasjon, arbeidsprosesser og 

samhandling på tvers av studiested. Dette må inkorporeres i måten campusene våre vil fungere med 

enkelt grensesnitt mellom fysisk- og digital tilstedeværelse. Andre ting det jobbes med er for 

eksempel selvbetjeningsløsninger, digitale veivisere, digitale oppslagstavler og løsninger på 

mobiltelefon.  

Læring fra pandemien  
Et viktig bakteppe for rapporten er læringen som er gjort gjennom pandemien, hvor VID, sammen 

med hele sektoren, hurtig omstilte til digital undervisning, formidling, og organisasjonsstyring i sin 

helhet. Dette gå muligheten til å få testet ut rekkevidden av vår/e teknisk infrastruktur og verktøy 

(plattformer osv.), system og praksis for bruken av infrastrukturen på tvers av høgskolen og eksternt 

mot studenter og samarbeidspartnere, samt hvilke kunnskaper og kompetanse vi har knyttet til 

digital undervisning, kommunikasjon og saksbehandling.  

 

3. Nåsituasjonsbeskrivelse for VID 

Analyseprosess  

For å kunne vurdere VIDs utfordringer knyttet til digitalisering og sette et målbilde med passende 

tiltak har det vært nødvendig å samle inn informasjon, kartlegge og analysere data knyttet til 

utdanning, forskning og administrativ støtte (A). Dette gjorde det mulig å beskrive (B) nåsituasjonen 

eller den nåværende tilstanden knyttet til disse feltene, og trekke dette opp til et overordnet nivå. 

Med dette som bakteppe ble et felles (C) målbilde fastsatt, samtidig som konkrete (D) tiltak for å nå 

målene ble formulert. Denne prosessen kan illustreres på følgende måte: 
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Som nevnt innledningsvis er den nye nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren utarbeidet 

av Unit førende for hvordan VID anlegger sitt digitaliseringsarbeid. Den nye digitaliseringsstrategien 

vil dermed fungere som et bakteppe for VIDs satsning der noe vil være sammenfallende på nasjonalt 

nivå, og noe vil være spesifikt for høgskolen. VID vil forsøke å forsterke de seks innsatsområdene som 

denne strategien formulerer gjennom høgskolens eget særpreg. Samtidig vil denne fremgangsmåten 

også gjøre det mulig for VID å nærme seg sektoren mer i tenkning. Dessuten har innsatsområdene så 

breie nedslagsfelt at det er stor fleksibilitet i tilnærmingen. Innsatsområdene er: (1) alle 

kunnskapssøkende i sentrum, (2) digital kompetanse i alle fag, (3) pedagogisk innovasjon, (4) åpen 

forskning og nye forskningsmuligheter, (5) fra data til meningsfull innsikt, og (6) sammen er vi 

sterkere. Innsatsområdene vil bli beskrevet i detaljer i kapittel 4 (Målbilde og tiltak for VID).  

Det er viktig å betone at den nasjonale digitaliseringsstrategien ilegger utdanningsfeltet mer tyngde 

enn forskningsfeltet. Derfor vil også rapporten har mest utdanningsfokus.  

 

Kartlegge data og vurdere utfordringer  

Analyse av delområdene   

Analysen dekker tre områder som er tett knyttet til VIDs kjernevirksomhet, nemlig det å tilby 

kvalitetsutdanning gjennom god undervisning og veiledning, drive samfunnsnyttig forskning og 

relevant formidling. En sømløs administrativ støttetjeneste skal støtte opp under denne 

kjernevirksomheten. Tre delgrupper av arbeidsgruppen for digitalisering har arbeidet med å samle 

data og kartlegge situasjonen innenfor hvert område (utdanning, forskning og administrative 

støttetjenester). For å kunne ta ut sammenlignbar informasjon ble det skilt mellom: 

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

2. System eller praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

3. Kompetanse og kunnskaper om optimalisert bruk av teknisk infrastruktur og system  

Kort om VIDs resultater i 2020 

Før nåsituasjonsbeskrivelsen kan det være nyttig med en kort oversikt over noen sentrale resultat 

VID oppnådde i 2020, og som det rapporteres om nasjonalt.   

A) Kartlegge data 
og vurdere 

utfordringer

B) Beskrive den 
samlede 

nåsituasjonen 

C) Definere et 
felles målbilde

D) Formulere 
tiltak til 

implementering
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Selv om 2020 var preget av et år med uforutsette utfordringer for hele universitets- og 

høgskolesektoren, har VID opplevd vekst,5 og har nå ca. 5300 studenter og 520 ansatte fordelt på fire 

studiesteder. VID har gjennom mange år hatt stigende opptakstall på alle nivåer av utdanningene. På 

tross av pandemien har VID opplevd økt produksjon og gode resultater knyttet til 

utdanningsvirksomheten i 2020. Studiepoengproduksjonen i 2020 har økt med ca. 4,2 prosent 

sammenlignet med 2019 og antall kandidater uteksaminert ved VID i 2020 er 6,4 prosent høyere enn 

i 2019. Innenfor forskning oversteg publiseringsaktiviteten for 2020 også fjorårets resultat med en 

kraftig vekst hos de fleste og hele 0,9 publiseringspoeng per faglige årsverk (2.0 pr førstestilling). 

Med tanke på 2021 er det hyggelig å konstatere at årets søkertall viser at rekordmange studenter 

ønsker plass ved studier hos VID fra høsten 2021. Samlet sett har VID 30 prosent flere søkere enn i 

2020, og antall førsteprioritetssøkere har økt med hele 72 prosent. VIDs nye satsninger på deltids og 

desentralisert sykepleie- og vernepleieutdanning i Sandvika, Helgeland og i Bergen har blitt svært 

godt mottatt. Som et eksempel er det i Sandvika 23 førsteprioritetssøkere til hver studieplass for 

deltid vernepleie. På Helgeland er det 6,5 førsteprioritetssøkere per plass i sykepleie. Samtidig har vi 

en fin oppgang på førsteprioritetssøkere også til våre sykepleieutdanninger i både Bergen og Oslo. 

Selv om det er gledelig å konstatere gode resultat i en krevende tid har VID også utfordringer knyttet 

til rask omstilling til digitale løsninger av kjernevirksomheten, og de administrative støttetjenestene.  

Årsrapporten for utdanningskvalitet for VID viser behov for et løft innenfor digitalisering. To ferske 

studentevalueringer gir et visst grunnlag for å vurdere hvordan studentene opplever den digitale 

utdanningskvaliteten på VID: studiebarometerundersøkelsen 2020 og VIDs læringsmiljøundersøkelse 

fra inneværende semester. VID scorer noe lavere på studentenes tilfredshet med bruk av digitale 

verktøy i utdanningen enn nasjonalt gjennomsnitt (3,1 av 5 mot 3,3), og noe lavere enn VIDs score 

var i 2019 (3,3). 6 ShoT-undersøkelsen i 2021 gir også en viktig tilbakemelding på at studenter i hele 

sektoren har klare tegn på slitasje innenfor psykisk helse. Dette er et viktig bakteppe for VIDs 

satsning på digitalisering.  

Beskrivelse av den samlede nåsituasjonen  

Hvordan utfordrer eller bekrefter funnene av kartleggingen beskrivelsen av VID når vi vurderer 

digitaliseringsarbeidet? Kartleggingen har gitt en beskrivelse av nåsituasjonen ved VID innenfor 

utdanning, forskning og administrative støttetjenester med utgangspunkt i parameterne nevnt 

ovenfor: 1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.), 2. System eller praksis for bruk av 

                                                             
5 Se Årsrapporten for VID vitenskapelige høgskole 2020 for mer detaljer: https://vid.no/filer/arsrapport-2020/ 
6 https://www.vid.no/nyheter/studiebarometeret-for-2020/ 
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teknisk infrastruktur, og 3. Kompetanse og kunnskaper om optimalisert bruk av teknisk infrastruktur 

og system. Først følger beskrivelsen av utdanningsfeltet:   

Utdanning  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

• Selv om det er flere verktøy tilgjengelig (som BigBlueButton, Zoom og Teams) oppleves det 

som om VID mangler gode digitale verktøy for undervisning, og at det er restriksjoner når det 

gjelder innkjøp av alternative verktøy. Canvas fungerer internt på en utdanning, men vi bør ha 

andre plattformer for studenters tilgang til det større fagmiljø på VID.  

• Innen praksisveiledning og oppfølging har VID ikke velutviklede digitale systemer for det. 

Innenfor sykepleie er vurderingsverktøyet RESPONS utviklet og tatt i bruk i Oslo, men dette 

systemet er ikke digitalt og baserer seg foreløpig på papirskjemaer og scanning av 

dokumenter. Når det gjelder praksisadministrasjon er det igangsatt et prosjekt for å forberede 

implementering av det nasjonale systemet Arbeidslivsportalen.  

• VID implementerte fra 2017 det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment, men 

mulighetene for ulike digitale vurderingsformer som ligger i systemet synes å være utnyttet i 

liten grad.  

• Krav om teksting av videoleksjoner er innført (på nasjonalt nivå) uten at det er tilført økte 

ressurser. Kravet fordrer mye ekstra arbeid for å få til gode resultater, og det må utvikles 

bedre systemer for å automatisere prosessen.  

• Internasjonalisering er et område hvor digitalisering er et viktig utviklingsområde, blant drevet 

av EU-krav. Det digitale systemet for studentutveksling Mobility Online må videreutvikles for å 

kunne fungere tilfredsstillende med dagens krav.  

• Det oppleves at VID mangler en god arena for å kommunisere med studenter og ansatte. Per i 

dag er informasjon spredt i mange kanaler, f.eks. VID.no, epost, Felleslager, Teams, Canvas etc. 

Det oppleves at en samlet strategi mangler. VID mangler også et intranett som arena for 

kommunikasjon mellom ansatte. Ikke alle har tilgang til VPN og VPN fungerer ikke så godt. 

Tilgang hjemmefra til e-ressurser for ansatte og studenter reguleres av tjenesten EZProxy, noe 

som har blitt ekstra viktig under pandemien. Oppdateringer av konfigurasjonsfil og system må 

gjøres med jevne mellomrom for at tilgangen skal fungere. 

• Studieseksjonen gjenopptok prosjekt om implementering av systemet EpN (emneplan på nett) 

høstsemesteret 2020, og det forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Implementering av EpN vil 

bidra til automatisering av dataoverføring til VIDs nettsider, samt at det vil gi økt kvalitet i 

saksbehandlingen knyttet til godkjenning av studieplaner og emnebeskrivelser.  
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• Det er manglende felles verktøy for innhenting av data for kvalitetsarbeidet som utføres i 

fakultetene. Denne data-innhentingen gjøres i stor grad manuelt og kunne med fordel vært 

effektivisert ved hjelp av digitale løsninger som avlaster studieledere i dette administrative 

arbeidet, og kan frigjøre tid til analyse av disse data, fremfor å bruke tid på å lete på ulike 

nettplattformer etter relevant info. 

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• VID har mange ulike systemer og ulik forvaltningspraksis knyttet til registrering og oppfølging 

av tilstedeværelse i undervisningen. Dette oppleves som krevende.  

• TimeEdit har vært VIDs digitale system for timeplanlegging helt siden etableringen i 2016. 

Systemet oppleves som lite dynamisk når endringer må gjøres. Forarbeidet som gjøres før 

registrering i TimeEdit preges av mye manuelt arbeid.  

• Det meldes om behovet for et bedre system for å melde inn avvik, systemene våre for klager 

er tungrodde.7  

• Det vises til behov for et støttesystem for dokumentasjon av kvalitetsarbeid, og innhenting av 

relevant data fra ulike kilder for å forenkle arbeidet med kvalitetsutvikling. 

3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Når det gjelder den praktiske bruken av verktøyene oppleves det at det ikke legges til rette for 

opplæring på en helhetlig måte på tvers av organisasjonen. Det oppleves ikke at innovativ 

tekning rundt undervisning- og pedagogiske metoder støttes og foretrekkes. Dessuten 

oppleves det at studielederstillingene preges av mye administrasjon som går på bekostning av 

faglig utvikling og ledelse. 

• Utdanningsfeltet må få lettere tilgang til publikasjoner, bygge læringsrom som ikke er helt 

åpne på nett, fokus på prosjektresultat fra løpende prosjekter, blogger som inngår i læringsløp. 

 

Her er beskrivelsen av forskningsfeltet: 

Forskning  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

• VID har en forskningsserver som kan brukes for ansatte i VID og samarbeidsprosjekter i VID når 

det gjelder særlige persondata. Det arbeides med løsninger for samarbeidsprosjekter med 

eksterne og for masterstudenter i VID. VID arbeider med ulike løsninger for langtidslagring av 

data, blant annet er NSD arkivering tilgjengelig.  Avdeling for forskning er i ferd med å 

                                                             
7 Dette er relevant opp mot felleshøringen om avvik: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-111-l-
20202021/id2840742/ 
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analysere en undersøkelse om verktøy for forskning i VID. Foreløpig viser undersøkelsen at 

ansatte er relativt fornøyde, men det er noen verktøy som må anskaffes. Særlig gjelder dette 

artikkeldatabaser.   

• VID bør vurdere ulike digitale plattformer for synliggjøring av vitenskapelig publisering, 

formidling og forskningsprosjekter. 

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• Plan S må forankres i toppledelsen i VID og følges opp i enhetene. Implementering av 

Nasjonalt vitenarkiv skal etter planen bidra til enklere gjennomføring av Plan S. 

• Det rapporteres om lite gjenbruk av forskningsdata i Norge generelt og i høgskolen spesielt. 

Det arbeides nå med at alle forskningsprosjekter skal ha en datahåndteringsplan 

• Det er manglende felles verktøy for oversikt over innsendte og innvilgede søknader, status i 

pågående prosjekter, budsjett og partnere. Det oppleves at det fremdeles er begrenset bruk 

av prosjektstøttesidene, f.eks. innmelding av prosjekter via nettskjema. Prosjektstøtteteamet 

har innskrenket oversikt nå som prosjektporteføljen blir større og det blir flere i teamet. Dette 

gjør det vanskelig å følge opp samt å gi relevant informasjon/råd, f.eks. vedrørende 

sammensetningen av prosjektporteføljen, eksisterende nettverk, partneravtaler og mulige 

synergier.  

3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Alle ansatte i VID må øke sin kompetanse med hensyn til personvern i forskning, bruk av 

digitale verktøy. Avdeling for forskning bør ansette en stilling som arbeider med akademisk 

IKT. Denne fagressursen må arbeide tett med team forskningsdatahåndtering og IT seksjonen. 

• Få vitenskapelig ansatte i VID bruker Orcid.  

• Cristin systemet blir nå oppdatert av Unit og vil bli moderne og funksjonelt.  

  

Til slutt følger beskrivelsen av de administrative støttetjenestene:  

Administrative støttetjenester  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

• Vi har mange systemer, men igjen helhetlig strategi for bruken av systemene. Fordrer bedre 

samspill mellom kommunikasjon, som har fokus på brukersnittet, SLIPP, som har den 

pedagogiske kompetansen, og IT, som har systemteknisk kompetanse. Bedre rolleavklaringer 

er avgjørende slik at brukerne får det beste utgangspunktet de kan få.    
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• Det er behov for å forbedre VIDs samlede utviklings- og innkjøpsstrategisk arbeid. I dag gjøres 

innkjøp og investeringer i stor grad desentralisert i organisasjonen, noe som vanskeliggjør det 

overordnede strategiske arbeidet med dette feltet. 

• Datainnsamling oppleves som svært personavhengig. HR-data som lønnstrinn, ansettelsestid, 

oversikt over ferie osv. må være tilgjengelig for fakultetsledelsen slik at ressursplanleggingen 

blir effektiv. Viktig å vurdere om man skal kjøpe inn denne tjenesten eller lage den selv. 

Verktøy som simployer kan være en løsning. Slik det fungerer nå kan ikke VISMA brukes til 

annet enn å godkjenne regninger. Å lete frem HR-data har blitt en tung manuell, lite effektiv 

prosess.  

• Registrering av nyansatte er en utfordring. Det er et tilbakevendende problem at det tar lang 

tid. Det finnes prosedyrer for dette, men det oppleves vanskelig for ledelsen få fart på en sak 

som har stoppet opp – og det skjer litt for ofte. Relasjonen mellom HR og IT i denne prosessen 

er vanskelig for en leder å få helt tak i, og derfor vanskelig å vite hvor man skal henvende seg 

når det stopper opp.  

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• Det oppleves at IT-seksjon er driftsorientert med fokus på å skaffe utstyr og få ting til å virke, 

at de har mange kunder, og at det er et potensial for å jobbe mer med innovasjon, utvikling og 

forbedring. Det er ønske om at det utvikles en enhetlig, fysisk og digital førstelinjetjeneste. I 

denne sammenheng oppleves det at helpdesk ikke fungerer optimalt.  

• Når det gjelder utrulling av digital infrastruktur er det tidvis uklart hvem som egentlig har 

hånden på rattet. Innføring av Teams er et godt eksempel. IT gjør sin del av jobben, men det er 

ikke tydelig hvem som har ansvar for hvordan Teams skal implementeres og hva det skal 

brukes til. Dette gir rom for en tilfeldig og lite enhetlig bruk av det digitale verktøyet på tvers 

av enhetene. 

• Vi bør sette de samme krav til internkommunikasjon relatert til administrative støtteressurser 

som vi setter til ekstern kommunikasjon relatert til våre kjerneverdier. Universell utforming, 

omtanke for enkeltmennesker og god og tydelig kommunikasjon må også være idealer for vår 

IT-infrastruktur.   

• Viktig å ha med studentenes perspektiv, mer blir nettbasert, inkludert studiene, trenger en 

helhetlig brukeropplevelse. Enkle grep til å bygge communities.  

• Digitale administrative løsninger oppleves som fragmenterte og mangelfulle. Systemene er lite 

brukervennlige og snakker ikke godt nok sammen. Det er mangelfull standardisering av 

oppgaver, slik alt blir veldig manuelt og oppstykket. Nyttig med interne retningslinjer for 

standardisering.   
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3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Derfor er behov for større eierskap i arbeidsprosessen slik at oppgavene fullføres effektivt fra 

start til slutt av én ansvarlig. Det er også et behov for at de ansatte oppdaterer egen 

informasjon fremfor at administrasjonen skal gjøre dette. 

• Videre er det behov for bedre samhandling omkring forskjellige digitaliseringsprosesser i 

virksomheten, og at ett miljø, en dirigent, ivaretar et overordnet ansvar.  

 

Konklusjon  
Med dette som utgangspunkt kan vi trekke følgende slutninger på tvers av feltene.  

1. VID har en stor andel teknisk infrastruktur og verktøy tilgjengelig, men mangler en helhetlig 

tilnærming til hvordan integrere bruken av de enkelte løsningene på tvers. Dermed oppleves 

det at systemene ikke snakker med hverandre. Det krever mye manuell oppfølging for å 

stenge informasjonsgapene som oppstår.  

2. I de tilfellene nye verktøy rulles ut og operasjonaliseres, oppleves det som en hastig prosess, 

som ikke har tatt høyde for tilstrekkelig relevant og tilpasset opplæring for ansatte. Det 

kompromitterer optimal anvendelse av systemene.  

3. Det er behov for å avstemme med brukerne hvilke nye verktøy organisasjonen skal gå til 

innkjøp av.  

4. Utrullingen av enkelte tjenester er kompliserte og krever god samhandling mellom flere 

enheter som er ment å serve resten av organisasjonen. Det er et behov for tydeligere 

rolleavklaring og ansvarsdeling mellom dem.  

5. Utnytte potensialet for å robotisere tjenester knyttet til studentservice (for eksempel opptak 

og nærværsregistrering).   

6. Digital pedagogikk krever kunnskap og tid å sette seg inn i, og ikke minst omsette til gode e-

læringskurs. Det fremstår som et behov at pedagoger har et e-læringssystem tilgjengelig.  

7. Det er viktig å angi VIDs digitale modenhet. Det anslås at VID er i startgropa for digital 

transformasjon. 

Innspillene som har blitt sendt inn fra de ansatte gjennom medvirkningsprosessen gjenspeiler disse 

slutningene.8  

Noe som ikke ble fanget opp av nåsituasjonsanalysen var bruk av big data (intern data) og avansert 

læringsanalyse-/teknologi for å øke læringsutbytte og bruk av data og statistikk i 

                                                             
8 https://vid.padlet.org/iselin_b_y/gu21r4tz63fw1qni 
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forbedringsprosesser. Dette er et felt det er ønskelig å ha fokus på. Se mer detaljer om dette i 

anbefalingene i kapittel 5. 

 

4. Målbilde og tiltak for VID 

Målbilde for VID 

På bakgrunn av nåsituasjonsanalysen kan det settes et målbilde for VID. Utformingen av målbildet 

bør basere seg på overordnede arkitekturprinsipper for hvordan digitaliseringen skal styres. En 

vellykket satsning på digitalisering trenger overordnede arkitekturprinsipper. Dette gjør det mulig å 

avklare tilnærming og avgrense praksis opp mot satsningen. Det kommer også tydelig frem av 

nåsituasjonsanalysen at det mangler helhetlige prinsipper for dette arbeidet. 

Følgende prinsipper som skal ligge til grunn for VIDs digitaliseringsarbeid ble formulert, etter 

inspirasjon fra Digitaliseringsdirektoratet:9 

 

 

 

                                                             
9 https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/overordnede-arkitekturprinsipper/1065 

1 Målsetting om en mest mulig enhetlig arkitektur som letter styring, forvaltning og drift av 

systemporteføljen. 

2 Brukerinvolvering i valg av løsninger og testing av disse basert på deres innsikt i funksjonelle 

behov. 

3 Åpne beslutningsprosesser og synlighet om hvordan beslutninger blir tatt.   

 

4 Faglige og pedagogiske behov skal legges til grunn i anskaffelser, valg og 

implementeringsprosesser.  

5 Benytte primært de fremste teknologiske løsningene fra UH-sektoren der det er 

hensiktsmessig for VID. Vurdere løsninger fra andre sektorer der det er nødvendig. 

Mulighetene i eksisterende teknologiske løsninger og programvare skal vurderes før man 

vurderer nyanskaffelser. 

6 Personvern, informasjonssikkerhet, prinsipper og retningslinjer for 

forskningsdatahåndtering og forskningsetikk skal ivaretas. 
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Målbildet er:  

VID skal være best på å utdanne profesjonsutøvere innenfor vår fagprofil (helse- og sosialfag, 

pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi), og levere praksisnær forskning som svarer på 

samfunnsutfordringer, gjennom et inspirerende digitalt og fysisk læringsmiljø til 

kunnskapssøkende uavhengig av hvor de bor. 

Målbildet er ment å inkorporere bredden av hvordan VID vil posisjonere seg opp mot de seks 

sentrale innsatsområdene presentert i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren 

2021-2025 fra Unit. Delmålene som inngår i dette større målbildet, vil bli presentert i flere detaljer i 

dedikerte lysark under.  

Følgende motto skal illustrere VIDs særpreg som kunnskapsaktør:  

Digitalisering som treffer.  

 

Mottoet oppsummerer VIDs tilnærming som en tradisjonsrik utdannings- og forskningsaktør som 

tilbyr kompetanse og kunnskap samfunnet trenger. Samtidig er vi en privat aktør som er fleksibel og 

fremoverlent, og som ønsker å bli ledende innenfor nettstudier, samlingsbaserte (heltid og deltid) og 

fleksible studieløp for kunnskapssøkende i alle faser av livet. Hos oss skal det være enkelt å sette 

sammen et fullt studieløp med spennende moduler heltid, deltid eller som faglig påfyll. Det skal være 

et transparent, sømløst tilbud åpent for alle. Gjennom ansatte med sterk pedagogisk og digital 

kompetanse skal vi tilby løsninger som inspirerer til studentaktiv læring.   

 

Tiltak som passer 
For å nå målbildet trengs det tiltak som passer og er realistiske å oppnå både tids- og ressursmessig, 

og som tar høyde for at alt henger sammen med alt. Tiltakene er avhengig av å lykkes på flere felt. 

For å se tydelig sammenheng mellom målbildet og relevante tiltak presenteres disse i sammenheng. 

Her følger seks lysark som hver og en er knyttet til Units seks innsatsområder. Det er nyttig å 

understreke at beskrivelsen av hvert innsatsområde er ført i pennen av Unit etter konsultasjon med 

UH-sektoren. Beskrivelsen er inkludert nedenfor for å gjøre det lettere for leseren å se bredden av 

hvert innsatsområde.  
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Innsatsområde 1 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil at feltene utdanning, forskning og 

administrativ støtte henger sømløst 

sammen til beste for studenter og 

ansatte.  

• VID vil tilby god utdanning, veiledning, 

og forskning innenfor våre fagfelt via 

digitale løsninger.  

• VID vil gi studenter god oppfølging enten 

de er fysisk ved campus eller koblet på 

digitalt.  

 

1. Utvikle gode læringsmiljø (uavhengig av om de 

er fysiske eller digitale). 

2. Videreutvikle fleksible utdanninger og 

studentaktive undervisnings- og 

vurderingsformer (inkludert praksisveiledning 

og oppfølging) tilpasset VIDs studieportefølje 

og digitalt tilrettelagte utdanningstilbud. 

3. Implementere og/eller videreutvikle 

Arbeidslivportalen, EpN (emneplan på nett) og 

Mobility Online for utveksling. 

4. Vurdere verktøy for digitale vurderingsformer. 

5. Etablere et system for meldinger for avvik.  

6. Utvikle en kommunikasjonsplattform for 

studenter (‘min side’). 

7. Legge til rette for universell utforming i alle 

ledd og alle nivå. 
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Innsatsområde 2

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil tilby gode desentraliserte 

studietilbud. 

• VID vil motivere til digitalt kompetente 

studenter og ansatte.  

• VID vil ta høyde for at digitalisering ikke 

alltid betyr fristilt tid, men at 

digitaliseringsprosesser tar tid for å 

lykkes.  

 

8. Utvikle ansattes digitale basiskompetanse.  

9. Anvende digitale løsninger på en pedagogisk 

hensiktsmessig måte for å fremme kvalitet i 

utdanning og forskning. 

10. Formulere en fellesstrategi for VID for 

utviklingen av desentraliserte studietilbud. 

11. Styrke digital kompetanse for studentene 

avspeiles i studieplanarbeid (f.eks. bruk av 

teknologi i profesjonsutdanninger). 

12. Ivareta etiske perspektiver på digitalisering.  

13. Stimulere til/bygge opp en god digital kultur 

med psykologisk trygghet. 
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Innsatsområde 3 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil tilby opplæring og utvikling av 

kompetanse i nye læringsformer og 

fremme insentiver for å drive digital 

pedagogisk innovasjon.  

• VID vil bli kjent for aktiv og 

hensiktsmessig pedagogisk bruk av 

digitale løsninger for å fremme kvalitet i 

utdanning og forskning. 

• VID vil at undervisning på campus brukes 

primært til studentaktiv læring med vekt 

på interaksjon, dialog, samarbeid, 

veiledning og ferdighetstrening. 

14. Ta i bruk infrastruktur, programvare og digitale 

verktøy som støtter varierte lærings- og 

vurderingsformer, og som bidrar til 

studentenes læring. 

15. Gjøre tilgjengelig midler, tid og andre ressurser 

til å drive pedagogisk utviklingsarbeid.  

16. Utvikle kultur og rammer for internt samarbeid 

(inkludert på tvers av campus) og 

sektorsamarbeid rundt utvikling og fornyelse 

av fag og emner. 

17. Sikre at studentenes fagspesifikke digitale 

kompetanse, inkludert problemstillinger 

knyttet til etikk, skikkethet og sikkerhet, er 

uttrykt i læringsutbyttebeskrivelser, lærings- 

og vurderingsformene i studieplanene. 

18. Vurdere anskaffelse av læringsressursarkiv 

(f.eks. DLR fra Unit), som et ledd i etableringen 

av en felles kultur for deling og gjenbruk av 

digitale læringsressurser.  
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Innsatsområde 4

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil jobbe for å hviske ut 

skillelinjene mellom utdanning og 

forskning. 

• VID vil bli bedre på deling av 

forskningsresultat og forskningsdata 

gir nye muligheter for nyskapende 

samarbeid.  

 

19. Stimulere til grunnleggende, faglig 

utdanningsutvikling gjennom kobling av 

utdanning og forskning. 

20. Styrke kompetansen i digital teknologi og åpen 

forskning blant forskere og administrativt 

personell. 

21. Øke kompetanse om personvern i forskning. 

22. Utvikle funksjonaliteten i VIDs forskningsserver 

for sensitiv data, også for eksterne samarbeids- 

og masterprosjekter.   

23. Ta i bruk løsninger for langtidslagring/deling av 

data (f.eks. NSD arkivering, lagre åpnet eller 

ikke). 

24. Sikre tilgang til Units transformative 

tidsskriftavtaler for publikasjoner med høy 

internasjonal kvalitet og relevans for å øke 

kvaliteten på forskningen og 

publiseringsaktiviteten i VID. 
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25. Vurdere ulike digitale plattformer for å 

synliggjøre vitenskapelig publisering, formidling 

og forskningsprosjekter. 

26. Innføre en datahåndteringsplan for alle 

forskningsprosjekter. 

27. Støtte alle vitenskapelig ansatte til å ta i bruk 

Orcid.  

28. Etablere mer sømløse rapporteringssystem 

(inkludert oversikt over innsendte søknader) og 

rutiner for økonomistyring av/for 

forskningsprosjekter.  

29. Bidra til utvikling og formidling av misjons- og 

diakoniarkivets digitale samlinger. 

 

Innsatsområde 5 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil benytte sin nærhet til 

kommuner, helseforetak, 

sivilsamfunnsorganisasjoner å utnytte 

30. Gjøre bruk av systemer og infrastruktur for 

datafangst, lagring og gjenbruk. 
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potensialet for deling og gjenbruk av 

data.  

• VID vil jobbe mer kunnskapsbasert og 

nyttiggjøre oss av data som 

digitalisering gir til beste for 

studentenes læring.  

31. Etablere en helhetlig styring og ledelse av 

informasjonssikkerhet og personvern, som 

fundament for deling og gjenbruk av data. 

32. Gjøre kompetanseheving innen digital 

informasjonssikkerhet obligatorisk for 

undervisere, forskere og administrativt personell 

for å fremme sikker lagring, deling og arkivering 

av data. 

 

Innsatsområde 6

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil motivere ansatte og studenter til 

felles giv.  

• VID vil skape trygge rammer for 

høgskolens digitaliseringskultur.    

33. Legge til rette for helhetlig styring av systemer 

ved VID med god rolleavklaringen når det 

gjelder måten enhetene skal arbeide sammen 

til beste for de ansatte og studentene.  

34. Bygge opp administrative støttetjenester ved 

hver campus.  

35. Planlegge for hvordan tiltakene skal tas videre 

i enhetene. 
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Konklusjon  
Hvis vi oppsummerer målene innenfor hvert av de seks innsatsområde til Unit ser vi at VID ønsker å 

ta i bruk gode verktøy som fremmer læring, veiledning og oppfølging digitalt og fysisk på campus. VID 

vil tilby studier som er desentraliserte, samlingsbaserte og fleksible. Studenter og ansatte skal gis 

kompetansen de trenger for å anvende verktøy for å støtte studentens læring, og tilgang til 

forskningsresultater- og data som gir muligheter for nyskapende arbeid. Vi skal jobbe 

kunnskapsbasert bl.a. gjennom å nyttiggjøre oss av data til beste for studentenes læring. VID skal 

tilby sømløse administrative tjenester. VID ønsker å skape en felleskultur med trygge rammer rundt 

digitaliseringsarbeidet som tar høyde for at digitale endring tar tid og krever ressurser.  

For å nå disse målene kreves det en rekke tiltak som nødvendigvis må favne ulikt og besitte 

varierende presisjonsnivå. Flere av disse vil dessuten være relevante inn i andre prosesser. Dette 

adresseres i mer detalj i kapitel 5 (Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’). Uansett vil det være nyttig 

å prioritere de viktigste tiltakene innenfor hvert innsatsområde med tanke på hvor VID ønsker å være 

i den nærmeste fremtiden.  

1. Videreutvikle fleksible utdanninger og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer 

(inkludert praksisveiledning og oppfølging) tilpasset VIDs studieportefølje. 

2. Videreutvikle og styrke ansattes digitale kompetanse, fremme pedagogisk utvikling, og legge 

til rette for en god digital kultur med psykologisk trygghet. 

3. Utvikle ordninger og rammer for internt samarbeid på tvers av campus og gjennom kobling 

av utdanning og forskning, og sektorsamarbeid rundt utvikling og fornyelse av fag og emner. 

4. Styrke kompetansen innen teknologi og forskning, og skape en bevissthet for åpen forskning 

blant forskere og administrativt personell. 

5. Gjøre kompetanseheving innen digital informasjonssikkerhet obligatorisk for undervisere, 

forskere og administrativt personell for å fremme sikker lagring, deling og arkivering av data. 

6. Planlegge for hvordan tiltakene skal tas videre i enhetene gjennom ansattmedvirkning. 

 

5.  Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’   

Formålet med denne rapporten har vært å presentere et øyeblikksbilde av bredden av 

digitaliseringsaktiviteter ved VID innenfor feltene utdanning, forskning og administrative tjenester, 

og formulere et målbilde og tiltak som er med å forsterke de seks innsatsområdene Unit legger til 

grunn i den nasjonale digitaliseringsstrategien. Øyeblikksbildet har pekt på områder der VID har 

særlige utfordringer, oppsummert i syv punkter på side 16, som knytter seg til behov for helhetlig 

tilnærming til hvordan integrere bruken av de enkelte digitale løsningene på tvers, tilpasset 
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opplæring i bruk av verktøyene for de ansatte, og formålstjenlig samhandling mellom enheter som er 

ment å serve organisasjonen. Videre er det behov for å utnytte potensial for robotisering av 

tjenester, og støtte opp under digital pedagogikk. Det anslås at VID er i startgropa for digital 

transformasjon.  

Gjennom nåsituasjonsanalysen har det blitt satt et målbilde som tar opp i seg områder som krever 

oppmerksomhet og satsning, og formulert effektive tiltak som kan føre virksomheten samlet mot 

måloppnåelse. Det har utkrystallisert seg følgende behov for oppfølging:  

1. Sette et helhetlig anker- og kontrollpunkt i VID for utrullingen av digitale tjenester og system. 

2. Etablere en kompetanseordning som inkluderer tilpasset opplæring og kursing for ansatte 

som legges til VID-akademiet. 

3. Rulle ut pilotprosjekt rundt standardisering av administrative oppgaver knyttet til 

studenttjenester. 

4. Definere en eller flere ‘case’ som tar utgangspunkt i prosesser som fungerte mindre bra 

tidligere, og som har potensial til å sikre mer optimale prosesser i framtiden.  

5. Rigge IT-avdelingen på en slik måte at balansen mellom utvikling og drift ivaretas.  

6. Fortsette aktivitetene knyttet til et fellesløft for digitalisering blant de ansatte for å holde 

søkelys på digitalisering.  

7. Utvikle veikart som dimensjonerer aktiviteter ut i tid og som konkretiserer type verktøy og 

kompetanse som trengs fremover. 

8. Vurdere å innføre en modell for porteføljestyring og prosjektmetodikk.  

Hvordan foreslås det å ta disse punktene videre? VID er i en dynamisk prosess med ny strategi for 

2022 til 2024, og som tar opp i seg flere viktige profilsaker, herunder digitalisering. Flere av punktene 

ovenfor vil på forskjellig måte bli ytterligere konkretisert i strategiprosessen. Strategiarbeidet er en 

oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonsrapporten som kom i mars 2021, og som satte søkelys 

på behovet for å samkjøre prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter. Internrevisor anbefalte 

også at VID vurderer fordelen med porteføljestyring. Formålet med porteføljestyring er å få en 

helhetlig vurdering av endringsbehovet ved virksomheten og sikre riktig prioritering av prosjekter og 

tildeling av ressurser. Sammen med en fastsatt prosjektmetodikk vil vi kunne få god oversikt over 

porteføljene ved VID, og passe på at alle aktivitetene som finner sted rundt om i enhetene på tvers 

av campus blir bekjentgjort og delt for å kunne ta ut fullt potensial. Dette er relevant inn mot punkt 7 

ovenfor, om å utvikle veikart, hvor ideen er å konkretisere verktøy- og kompetansebehov innenfor 

digitalisering. Til det trengs det komplett oversikt over porteføljene ved VID.  
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I arbeidet videre vil VID benytte seg av en avtale VID har sluttet seg til med Gartner om kjøp av 

konsulent- og analysetjenester for en 3-års periode. Avtalen er inngått av Det norske Diakonhjem på 

vegne av deltakende virksomheter i konsernet. Avtalen med Gartner gir VID ubegrenset tilgang til 

Gartners konsulenter og kunnskapsbaser. Gartners tjenester er generelt vurdert å være på et høyt 

nivå og er brukt av flere norske universiteter og høyskoler i deres digitaliseringsarbeid. 

Selv om mange aktiviteter som ligger tett opp til de som er diskutert i rapporten allerede er i prosess 

kreves det en langsiktig tilnærming for å lykkes. Spesielt med tanke på å bygge en 

digitaliseringskultur kreves det engasjement og driv fra alle ledd i organisasjonen. VID har et godt 

utgangspunkt for å lykkes: (1) VIDs flercampusmodell betyr at digitale løsninger vil gå hånd i hånd 

med kommunikasjonsløsninger på tvers av campus, (2) VID holder på å bygge opp et kraftsentrum for 

pedagogikk og e-læring gjennom SLIPP som skal være en ressurs for hele høgskolen, (3) VIDs fagprofil 

knyttet til helse- og sosialfag er områder under stor utvikling hva angår tekniske, fremtidsrettede 

løsninger. Stikkord er velferdsteknologi, legemidler og teknologi, brukertilpasset medisinering, og 

effektivisering av omsorgstjenester. Her ligger det potensial som VID vil kunne ta ut når det gjelder 

egen tilnærming til fremtidsrettede studietilbud. Her ligger det også muligheter til å videreføre 

læring til andre fagfelt. Til slutt, (4) VID har vært igjennom en rask omstillingstid som følge av 

pandemien, og er i gang med et arbeid for å videreføre viktige endringer.  

På denne måten vil rapporten fungere som et levende dokument som leverer en rekke viktige 

premisser i arbeidet med å formulere ny strategi for VID 2022-2024. Samtidig ønsker VID å forholde 

seg til standarden som nå er satt i UH-sektoren, og bidra med å løfte digitalisering i en felles retning.  

 

6. Referanser og ressurser  

VID-interne ressurser: 

Hva er din digitale virkelighet? Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding 

Studiebarometeret for VID 2020 

Studentene bak tallene og meningen bak ordene 

Tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet til VID for 2021 

Virksomhetsplan for VID 2020 og 2021 

Eksterne ressurser:  

Ansatte og studenter er ikke enig om hvordan koronaundervisningen har fungert  
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DIKU, Pedagogikk, innovasjon og digital teknologi i utviklingsprosjekt i høyere utdanning  

Overordnede arkitekturprinsipper, Digitaliseringsdirektoratet 

UNIT, Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 



 Vedtakssaker -  Rekruttering og tilknytning til VIDs verdigrunnlag :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Oppfølging av internrevisjonen 2021 - styringsmodell  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret vedtar forslag til oppfølging av internrevisjonen 2021 – styringsmodell. 
 

Sammendrag 
Bakgrunn 
2021 er det første året med PwC som internrevisor ved VID. Ved etablering av 
internrevisjonsfunksjoner anbefaler PwC generelt at det gjøres en innledende og overordnet vurdering 
av hvordan virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer er innrettet. På bakgrunn av PwCs 
anbefaling vedtok styret revisjonsplanen der en overordnet vurdering av VIDs styringsmodell som den 
første revisjonen. Revisjonens formål har vært å gi en uavhengig vurdering av hvordan overordnet 
styringsmodell ved VID er etablert og hvordan den fungerer. Sentrale temaer i revisjonen har vært 
vurdering av hvordan: 

• overordnede ambisjoner, mål og retning har blitt tydeliggjort, kommunisert og forstått 
• organisering, styringsprosesser og struktur er innrettet 
• prosesser for risikostyring er utarbeidet og integrert i styringsprosessene 

Revisjonen har generelt vært innrettet mot å gi anbefalinger som kan bidra til å styrke 
styringsmodellen ved høyskolen. Arbeidet har pågått i perioden desember 2020 til mars 2021.   
PWCs hovedanbefalinger gjengis tematisk i det følgende. Oppfølging beskrives i forlengelse av hvert 
punkt. 
 
Hovedanbefalinger og oppfølging: 
 
Strategi, mål og ambisjoner 
 
Anbefaling 1:  

1. VID bør legge til rette for en større grad av involvering fra organisasjonen ved fremtidig 
strategiutvikling og utviklingsprosesser da dette vil bidra til bedre forankring og eierskap til mål 
og strategi i organisasjonen, og dermed legge bedre til rette for implementering. 
 

Oppfølging: 
a) I arbeidet med utvikling av ny strategi og delstrategier for VID er det lagt opp til en bred 

involvering og aktiv deltakelse av studenter, ansatte og tillitsvalgte. I tillegg til digitale 
aktiviteter har rektor lagt opp til fysiske allmøter på alle campus for å sikre involvering og bred 
forankring i strategiarbeidet.  
 

b) Det operative/daglige ansvaret for virksomhetsstyring og -utvikling er tydeliggjort og lagt til 
direktør. Betydningen av involvering og forankring vil bli vektlagt i ny beskrivelse av system for 
virksomhetsstyring. 
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c) Ansvar for koordinering av og involvering i strategiprosesser er tydeliggjort og lagt til rektors 
stab. 
 

d) Det er utarbeidet en prosessveileder som tar for seg hvordan sikre god medvirkning under 
campusutvikling i VID. 
 

e) Det er etablert aktiviteter for å sikre god involvering og styrke arbeidet med intern 
kommunikasjon, bl.a. regelmessige digitale allmøter (rektors time), faste Nyhetsbrev for 
ansatte og frokostseminarer. Det er lagt en plan for videre utvikling av de interne nettsidene 
der grafisk utforming, design og samhandling er tydelig vektlagt.        
 

f) Rektor ønsker i størst mulig grad åpenhet, transparens og involvering. Alle sakspapirer og 
referater i høyskolens demokratiske organer vil bli lagt ut åpent på høyskolens nettsider fra 
høsten 2021. Sakspapirer til rektors ledermøte ligger åpent tilgjengelig for alle ansatte. Dette 
gjelder ikke saker som er unntatt offentlighet.  

 
Anbefaling 2: 
2. VID bør gjennomgå sin målstruktur for å sikre at den er hensiktsmessig utformet og 

strukturert, slik at den sikrer god samordning fra strategien og ned til virksomhetsplanen og 
handlingsplanene. 
 

a) Nye målformuleringer og styringsparameter, herunder indikatorer, avklares i forlengelse av 
strategirevisjonen høsten 2021.   
  

b) Det er planlagt en revisjon av VIDs styringsdokument for virksomhetsstyring, herunder en 
beskrivelse av arkitektur, mål og indikatorer, roller og ansvar og prosesser høsten 2021, og et 
eget dokument som beskriver hvordan styringsdokumenter skal utvikles, publiseres og 
forvaltes. 

 
Strategi, plan og budsjettprosess 

 
Anbefaling 3: 
VID bør øke fokus på strategisk styring i plan- og budsjettprosessene ved å i større grad samkjøre 
de ulike styringsprosessene. En viktig del for å sikre strategisk styring vil være å vurdere samme 
tidshorisont på virksomhetsplanen og langtidsbudsjettet (eksempelvis 3 år) 
 
a) Styret har allerede besluttet at VID fra 2022 vil langtidsbudsjettet og virksomhetsstrategien ha 

en tidshorisont på 3 år og det vil bli laget et strategisk målbilde med 8-10 års tidshorisont. To-
årlige virksomhetsplaner avvikles. 
 

b) Fra 2022 vil det foreligge rullerende handlingsplaner med 3 års tidshorisont for fakulteter og 
underliggende enheter. 
 

c) Rektor har implementert årlig styringsdialog med fakulteter og avdelinger med utgangspunkt i 
enhetenes årsrapport og handlingsplaner. Med bakgrunn i erfaringer så langt vil det høsten 
2021 jobbes med en presisering for forbedring av denne prosessen.     

 
Anbefaling 4:  
VID bør etablere en prosess for risikostyring som bør samordne risikostyringsaktiviteter på ulike 
organisatoriske nivåer på høyskolen. Prosessen bør integreres i de andre styringsprosessene ved 
VID, og bør inneholde risikovurderinger av fakultetene og de administrative enhetene, samt et 
overordnet risikobilde for VID. Det bør utarbeides tiltaksplaner for de ulike enhetene og for 
høyskolen. VID bør etablere tertialvis vurdering og rapportering av risikobilde og -tiltak, som en 
del av tertialvis virksomhetsrapportering. Løpende risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 
bør integreres i utarbeidelse av VIDs risikobilde. Risikovurdering bør være en del av 
informasjonsgrunnlaget når beslutninger tas.  
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a) Det er satt i gang et arbeide med å implementere risikovurdering som et fast element i 
tertialrapporteringen til styret første tertial 2022. Prosessen for risikostyring vil gjelde for hele 
virksomheten og inngå som en del av den ordinære virksomhetsstyringen med virkning fra 
januar 2022.  
 

b) Verktøy og maler for risikovurdering er under utarbeidelse og vil bli gjort tilgjengelig for alle 
ansatte på nettsider for ansatte. 
 

c) Ledelsen i VID vil gjennom praktisk bruk og kommunikasjon stimulere til kultur for løpende 
risikovurdering. Å vurdere risiko er en kontinuerlig prosess. 
 
 

d) Internopplæring i risikovurdering gjennomføres første gang høsten 2021. 

 
Organisering, roller og ansvar 
 
Anbefaling 5:  
Det bør jobbes videre med organisatoriske endringer som er iverksatt. Organisasjonen trenger også 
noe tid til å sette seg etter de organisatoriske endringene som har vært gjort. 
 

a) Rektor har iverksatt en revisjon av mandater og sammensetning i høyskolens interne 
demokratiske organer.  
 

b) Informasjonen som ligger om organisasjon, styring og ledelse på de interne nettsidene vil bli 
revidert, forenklet og kommunisert.  
 

c) Det er planlagt en intern evaluering av organisasjonsendringene etter 1 år for å kunnskap om 
hva som eventuelt bør justeres.  

 
Anbefaling 6: 
VID bør gå opp hva endelige ansvarsområder skal være for flere av lederstillingene på VID.  
 

a) Rektor har tatt initiativ til en gjennomgang av ansvarsområder og fullmaktstruktur for de ulike 
lederrollene. 

 
Administrative støtteprosesser 
 
Anbefaling 7: 
VID bør fokusere på å bygge robuste akademiske støtteprosesser som kan jobbe både drifts- og 
utviklingsfokusert. Det bør være klare og tydelige forventninger til de administrative funksjonene, og 
det bør jobbes med å sikre at alle de administrative enhetene har riktig kapasitet og kompetanse. 

Administrasjonen trenger ny kompetanse og økt kapasitet, og det er særlig innen områdene 
HR, IT og digitalisering og kommunikasjon behovene er størst. Fra og med høsten 2021, og 
videre i en treårsperiode, er det lagt opp til en gradvis opptrapping og utvikling av disse 
funksjonene for å sikre en bedre balanse mellom utvikling og drift, og høy kompetanse også i 
administrasjonen. 
 

a) Det skal etableres strukturer og systematikk for brukerdialog slik at de administrative 
tjenestene understøtter brukernes behov.  
 

b) Høsten 2021 er det planlagt utvikling og formalisering av en revidert campuslederrolle som er 
forankret i den administrative linjen på hvert av VIDs campus. Det er et mål at VIDs studenter 
og ansatte, uavhengig av campus, tilbys den samme kvalitet og «kundeopplevelse» fra 1/1-22. 
 

c) Administrasjonen vil høsten 2021 ha gjennomgang av hvilke funksjoner som bør ha stedlig 
nærvær på hvert av de tre campusene og hvilke roller som kan være stedsuavhengige.  
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Anbefaling 8:  
Det bør sikres at styringsverktøyene ved VID er tilpasset organisasjonens behov. Dette gjelder blant 
annet HR-systemet som i dag bl.a. ikke gir tilgang til gode HR-data. Vi er kjent med at det er igangsatt 
et eget arbeid med Visma på dette området. VID bør vurdere å anskaffe seg nytt verktøy for 
virksomhetsstyring. Selv om dagens verktøy oppleves av flere å fungere fint, er det svært sårbart. 
Data i systemet virker heller ikke tilstrekkelig oppdatert. Det bør også sikres god og hensiktsmessig 
opplæring i de ulike verktøyene, og man bør øke den digitale kompetansen blant de ansatte. Dette vil 
kunne frigjøre tid hos IT-avdelingen til å kunne jobbe mer utviklingsfokusert.  
 

a) Det er innledet et arbeidet med anskaffelse av ny virksomhetsstyringsportal i regi av stiftelsens 
fellestjenesteprosjekt høsten 2021.  
 

b) Hovedledelse i Stiftelsen har nedsatt en prosjektgruppe på tvers av virksomhetene som skal 
utarbeide forslag til system for virksomhetsstyring for Stiftelsen og dens virksomheter. 
 

c) Det er satt ned et prosjekt for bedring av datakvalitet i samarbeid med Visma. Prosjektet har til 
formål å beskrive behov for analyse av HR-data, og vurdere om behovet kan møtes av 
eksisterende systemer. Prosjektgruppen vil også beskrive rutiner for å sikre at data blir 
registrert fullstendig, tidsriktig, konsistent og nøyaktig.    

 
Anbefaling 9:  
I prosjektet Fellestjenester for Stiftelsen er det viktig å sikre sporbarhet og åpenhet, samt at VIDs 
behov og interesser blir ivaretatt. 
 

a) ROS-vurderinger er lagt inn som et fast element i vurderingen av hvilke fellestjenester VID ser 
det som interessant å slutte seg til. 
  

b) VID har tatt initiativ til å formalisere avtalene om fellestjenester og få klarhet i de økonomiske 
forholdene for å sikre transparens og sporbarhet. 

 
Kultur og lederrollen 
 
Anbefaling 10: 
Det bør jobbes kontinuerlig med å sikre felles kultur for VID. Dette er viktig for VID i videre vekstfase. 
Lederrollen er sentral her, og det bør fokuseres på å videreutvikle denne. Dette kan blant annet gjøre 
gjennom lederopplæring gjennom VID-akademiet. Det bør jobbes videre med organisatoriske 
endringer som er igangsatt. Organisasjonen trenger også noe tid på å sette seg etter de 
organisatoriske endringene som har vært gjort.  
 

a) Det skal i større grad tydeliggjøres i kommunikasjon og gjennom sentrale dokumenter 
betydningen av ledelse og lederutvikling for at VID skal nå sine mål. 
 

b) VID har ansatt en programleder for lederutvikling og internopplæring som vil jobbe tett med 
toppledelsen knyttet til innretningen og utviklingen av programmet. 
 

c) Interne opplæringstiltak organisert fra sentralt hold via VID-akademiet, skal primært støtte på 
tvers og fremme felles kultur. 
 

d) VIDs lederutviklingsprogram skal være et viktig strategisk virkemiddel for å hjelpe lederne å 
håndtere en krevende lederrolle, samt styrke bevissthet rundt god ledelse og kvalitet i 
utøvelsen av denne i virksomheten. Programmet skal så langt det er mulig tilpasses 
åremålsperiodene for størst mulig varig effekt. 
 

 

Vedlegg:  
Innledende vurdering av VIDs styringsmodell  
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Styret ved VID - Vitenskapelig Høgskole
Kopi: Rektor

Administrasjonsdirektør

24. mars, 2021

Internrevisjonsrapport: Innledende vurdering av VIDs styringsmodell

Revisjonens bakgrunn, formål og innretning

VID har de siste årene har gjennomgått vesentlige endringer, blant annet gjennom fusjonen og
tilhørende organisasjonsutvikling. VID har høye ambisjoner fremover, herunder for videre vekst og
universitetsakkreditering. For å lykkes er det viktig at styringsmodellen er tydelig definert, forstått
og anvendt gjennom hele organisasjonen, slik at alle trekker i samme retning i utviklingsarbeidet
og at etablerte spilleregler følges.

2021 er det første året med internrevisor ved VID. Ved etablering av internrevisjonsfunksjoner
anbefaler PwC generelt at det gjøres en innledende og overordnet vurdering av hvordan
virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer er innrettet. Dette er nyttig i seg selv, og er
samtidig en fin måte å bli kjent med virksomheten på.

Formålet med revisjonen har vært å gi en uavhengig vurdering av hvordan overordnet
styringsmodell ved VID er etablert og hvordan den fungerer, samt å peke på mulige
forbedringsområder . Sentrale temaer i revisjonen har vært hvordan:

● overordnede ambisjoner, mål og retning har blitt tydeliggjort, kommunisert og forstått
● organisering, styringsprosesser og struktur er innrettet
● prosesser for risikostyring er utarbeidet og integrert i styringsprosessene

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av utvalgte intervjuer med ulike ledere ved høyskolen. I
tillegg har det vært foretatt gjennomgang av utvalgte styringsdokumenter, rapporter og nettsider.
Prosjektarbeidet har pågått i perioden desember 2020 til mars 2021, og har vært utført av Hanna
Opsahl-Ben Ammar og Marius Vannebo, med Jonas Gaudernack som oppdragsansvarlig partner.

PwC vil takke for godt og konstruktivt samarbeid, og vil også takke de aktørene som har bidratt i
arbeidet og stilt opp til samtaler for å svare på våre spørsmål. I tillegg til denne oppsummeringen,
er det overlevert en mer utfyllende rapport til rektor, i tråd med rapporteringsprosessen som er
definert i internrevisors mandat.

Oppsummerende hovedinntrykk

VID har de siste årene vært gjennom store endringer, med fusjoner og overgang til vitenskapelig
høyskole. Ny strategi er utarbeidet og større organisatoriske endringer er gjennomført eller er i

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo, T: 02316 (+47 952 60 000),

org.no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske

Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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prosess. VID fremstår i dag som en lojal organisasjon som i stor grad trekker i samme retning, og
det er vår opplevelse at selv om VID fortsatt har noen voksesmerter etter fusjon og
omorganisering, så er det god “stemning” og entusiasme i organisasjonen knyttet til ambisjonene
for videre vekst og universitetsakkreditering. Det er likevel viktig at man fortsetter å bygge et felles
VID i tiden som kommer.

I revisjonen fremkommer det at det er behov for bedre balanse mellom daglig drift og
utviklingsarbeid. Her spiller strategi, plan- og budsjettprosessen en stor rolle, da bedre samkjøring
av prosesser vil kunne bidra til økt fokus på strategisk styring ved VID. For å oppnå bedre
strategisk styring gjennom strategi, planer og budsjetter, kan prosessene i større grad samkjøres.
I dag har VID en 10-årig virksomhetsstrategi. Det er i tillegg utarbeidet flere delstrategier og
handlingsplaner på ulike fokusområder som bærekraft og mangfold. Virksomhetsstrategien brytes
ned via virksomhetsplanen og ned på handlingsplaner på enhetsnivå. Vi ser at det kan være
behov for en bedre samkjøring av prosesser, både med tanke på tidshorisont på de ulike
plandokumentene, og knyttet til når de ulike prosessene går gjennom året. Budsjettet er en viktig
del av styringen, og det er viktig at plan- og budsjettprosesser er samkjørte for å sikre riktig
strategisk styring gjennom prosessene. Tidligere utarbeidelse av budsjettføringer fra styret vil
gjøre det enklere å bruke budsjettet til å fremme strategisk utviklingsarbeid og prioritere ressurser
til videre utvikling av høyskolen. Det vil videre sikre bedre involvering av både styret og
organisasjonen i strategi, plan- og budsjettprosessene. Dette, sammen med tilsvarende
tidshorisont på de ulike styringsdokumentene vil gjøre det lettere å se prioriterte tiltak og økonomi
i sammenheng.

For en virksomhet i vekst er det viktig å bygge et godt grunnlag for veien videre gjennom gode
strukturer og hensiktsmessige styringsprosesser. Samtidig vil en universitetsakkreditering kreve
prioriteringer fremover. Det er igangsatt mange gode initiativ og arbeid for å tilrettelegge for veien
videre. Organisasjonen synes å anerkjenne at VID har fått til mye på kort tid, men flere uttrykker
bekymring for at dagens endringstakt er for høy. Enkelte miljøer i organisasjonen har følt mer på
konsekvensene av fusjonen enn andre, og vi ser noen tegn på fusjonstretthet. Fremover vil det
være viktig å sikre at VID har et godt fundament for videre vekst. Det å bygge gode prosesser, ha
hensiktsmessige verktøy og skape en god felles kultur er viktige aspekter på denne reisen mot et
felles VID og ambisjoner om unidersitetsakkreditering.

Hovedobservasjoner og anbefalinger

Strategi, mål og ambisjoner

VIDs virksomhetsstrategi er godt kjent i organisasjonen, og det er viktig å sikre god involvering av
organisasjonen både i utarbeidelse av strategi og i andre viktige beslutninger som tas ved VID.
VID har vært i rask endring, og flere opplever at endringstakten til tider har vært høy. Det stilles
spørsmål ved hvorvidt man har et godt nok grunnlag på plass for videre vekst, og det fremheves
at vekst ikke må gå på bekostning av kvalitet.

VIDs strategi er operasjonalisert gjennom den 2-årige virksomhetsplanen, som igjen skal
operasjonaliseres ned på handlingsplaner på enhetsnivå. Etter det vi erfarer er det ulikt hvordan
det jobbes med handlingsplaner i de ulike enhetene. Flere opplever i dag at det er mange mål
enhetene skal levere på. Et stort antall mål kan bidra til å skape utfordringer mtp prioritering i
organisasjonen.

Anbefaling 1:
VID bør sikre stor grad av involvering fra organisasjonen ved fremtidig strategiutvikling og
utviklingsprosesser da dette vil bidra til bedre forankring og eierskap til mål og strategi i
organisasjonen, og dermed legge bedre til rette for implementering.

Anbefaling 2:
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Videre bør VID gjennomgå sin målstruktur for å sikre at den er hensiktsmessig utformet
og strukturert, slik at den sikrer god samordning fra strategien og ned til
virksomhetsplanen og handlingsplanene.

Strategi, plan- og budsjettprosess

Virksomhetsplanene ved VID har i dag en tidshorisont på to år samtidig som langtidsbudsjettet er
på fem år. Det fremkommer at flere opplever det som utfordrende å langtidsbudsjettere da mangel
på planer for år 3 til år 5 gir svakt grunnlag for utarbeidelse av budsjettet. I tillegg har VID flere
delstrategier med ulike tidshorisonter, og det er uklart hvordan disse følges opp.

Ved VID mangler det så vidt vi erfarer en formalisert prosjektmetodikk. Det bør utarbeides en
prosjektmetodikk. Prosjekter over en viss størrelse bør ha et mandat, mål, budsjett og
rapportering.

VID har i dag ikke en formalisert prosess for risikostyring, og det utarbeides ikke et overordnet
risikobilde for høyskolen.

Anbefaling 3:
VID bør øke fokus på strategisk styring i plan- og budsjettprosessene ved å i større grad
samkjøre de ulike styringsprosessene. En viktig del for å sikre strategisk styring vil være å
vurdere samme tidshorisont på virksomhetssplanen og langtidsbudsjettet (eksempelvis 3
år).

Anbefaling 4:
VID bør etablere en prosess for risikostyring som bør samordne risikostyringsaktiviteter
på ulike organisatoriske nivåer ved høyskolen. Prosessen bør integreres i de andre
styringsprosessene ved VID, og bør inneholde risikovurdering av fakultetene og de
administrative enhetene, samt et overordnet risikobilde for VID. Det bør utarbeides
tiltaksplaner for de ulike enhetene og for høyskolen. VID bør etablere tertialvis vurdering
og rapportering av risikobilder og -tiltak, som en del av tertialvis virksomhetsrapportering.
Løpende løpende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) bør integreres i
utarbeidelse av VIDs risikobilde. Risikovurderingen bør være en del av
informasjonsgrunnlaget når beslutninger skal tas.

Organisering, roller og ansvar

Det er fortsatt deler av VID som ikke er “satt” etter omorganiseringen i 2020, og det er til dels
uklare grenseoppganger mellom hva som skal gjøres gjøres på fakultet og hva som skal gjøres av
de administrative enhetene. Dette gjelder både mellom de administrative og de vitenskapelig
ansatte, men også mellom de administrativt ansatte i fellestjenestene og de administrativt ansatte
på fakultet. På fakultet fremstår det som et behov for å gå opp de ulike lederrollene, særlig rollen
som studieleder.

Noen trekker frem behov for å ha økt fokus på “helheten” ved VID, dvs. hvem som skal inkluderes
hvor og når, eksempelvis i prosjekter.

Anbefaling 5:
Det bør jobbes videre med organisatoriske endringer som er igangsatt. Organisasjonen
trenger også noe tid på å sette seg etter de organisatoriske endringene som har vært
gjort.

Anbefaling 6:
VID bør gå opp hva endelige ansvarsområder skal være for flere av lederstillingene ved
VID.
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Administrative støtteprosesser

VID har en modell med administrative fellestjenester, samt noen administrativt ansatte på fakultet.
De administrative enhetene spiller en viktig rolle i VID, og kan i noen tilfeller få tydeligere
forventninger fra ledelsen. Flere peker på behov for større kompetansedekning i noen av
enhetene. Det jobbes nå med rekruttere inn nye ressurser for å øke kompetansedekningen.

Flere uttrykker frustrasjon knyttet til styringsverktøyene ved VID og opplever at det har vært
manglende vilje til å investere i styringsverktøy ved VID. Når VID er i vekst, er det viktig med gode
og hensiktsmessige styringsverktøy som en del av grunnplanken i styringen. I systemene VID har
i dag trekker flere frem at manglende oppdateringer i systemene skaper utfordringer mtp styring
og kontroll. Det er vår vurdering at VID i dag mangler støtteverktøy tilpasset en større
organisasjon (virksomhetsstyringsverktøyet, budsjettering, ressursstyring, p360, IT). Når VID
vokser, vil det å få tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon bli enda viktigere enn det
det er i dag.

I prosjektet administrative fellestjenester med en av eierne, Stiftelsen*, er det viktig å unngå
interessekonflikter. Det er gode intensjoner bak prosjektet, men det er viktig at ulike
problemstillinger gås opp, og at armlengdes avstand overholdes. Samtidig må VID sikre at deres
behov og interesser ivaretas.

Anbefaling 7:
VID bør fokusere på å bygge robuste administrative støtteprosesser som kan jobbe både
drifts- og utviklingsfokusert. Det bør være klare og tydelige forventninger til de
administrative funksjonene, og det bør jobbes med å sikre at alle de administrative
enhetene både har riktig kapasitet og kompetanse.

Anbefaling 8:
Det bør sikres at styringsverktøyene ved VID er tilpasset organisasjonens behov. Dette
gjelder blant annet HR-systemet som i dag bl.a. ikke gir tilgang til gode HR-data. Vi er
kjent med at det er igangsatt et arbeid med Visma på dette området. VID bør vurdere å
anskaffe seg et nytt verktøy for virksomhetsstyring. Selv om dagens verktøy oppleves av
flere å fungere fint, er det svært sårbart. Data i systemet virker heller ikke være
tilstrekkelig oppdatert. Det bør også sikres god og hensiktsmessig opplæring i de ulike
verktøyene, og man bør øke den digitale kompetansen blant de ansatte. Dette vil videre
kunne frigjøre tid hos IT-avdelingen til å kunne jobbe mer utviklingsfokusert.

Anbefaling 9:
I prosjektet Fellestjenester for Stiftelsen Det Norske Diakonhjem er det viktig å sikre
sporbarhet og åpenhet, samt at VIDs behov og interesser blir ivaretatt.

Kultur og lederrollen

Etter en fusjon er det ekstra viktig å fokusere på å bygge en felles kultur og et felles språk for
organisasjonen. Ved VID er flere tiltak igangsatt, bl.a. rektors allmøte, for å sikre informasjonsflyt
og lik informasjon til alle. Selv om flere opplever at VID er mer samlet som organisasjon enn
tidligere, er det viktig at felles kulturbygging står høyt på agendaen fremover for å bygge et felles
VID.

Det å gå fra flere mindre til en større organisasjon stiller også større krav til lederrollen. Dette gir
større handlingsrom, men setter også større krav til lederne. Da er det viktig at lederne får de
verktøyene og den støtten de trenger for og lykkes i lederrollen.

Anbefaling 10:
Det bør jobbes kontinuerlig med å sikre en felles kultur for VID. Dette er viktig for VID i
videre vekstfase. Lederrollen er sentral her, og det bør fokuseres på å videreutvikle
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denne. Dette kan blant annet gjøres gjennom lederopplæring, eksempelvis gjennom VID
akademiet.

Det bør jobbes videre med organisatoriske endringer som er igangsatt. Organisasjonen
trenger også noe tid på å sette seg etter de organisatoriske endringene som har vært
gjort.

Med vennlig hilsen
PricewaterhouseCoopers AS

Jonas Gaudernack,
Partner, PhD
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Status for campusutviklingsprosjektene  

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

Sammendrag 
Frem til høsten 2024 vil VID flytte inn i nye campusbygg i Bergen, Stavanger og Oslo der det er lagt til 
rette for tverrfaglig samarbeid, nye måter å jobbe på og en mer bevisst og strategisk bruk av arealene 
på campus. Videre er det lagt til grunn at campusprosjektene skal bidra til å: 

• styrke VIDs posisjon 
• fremme samarbeid, læring og kunnskapsdeling 
• nye arbeidsformer 
• økt innovasjon 
• økt effektivitet og produktivitet 
• økt trivsel og arbeidsglede 
• fremme en positiv kultur 

 
I de kommende årene vil derfor lederutvikling, kulturbygging og adferdsendring være sentrale 
fokusområder for å lykkes med videre utvikling av VID. Felles for samtlige campusutviklingsprosjekter 
er imidlertid en generell usikkerhet knyttet til utviklingen av pandemien, og de mulige konsekvenser 
det kan ha for tilgang til kompetanse og arbeidskraft og derigjennom fremdrift for de ulike prosjektene. 
Oppdaterte skisser for de ulike campusene vil bli vist i selve styremøte. 
 
 

 VID Oslo «Campus Diakonhjemmet» 
 
Hent og Henning Larsen arkitekter har levert ferdig skisseprosjektet i henhold til avtalt 
fremdriftsplan. Helheten ser bra ut sett fra VIDs side som har frist ut denne uken til å gi sine 
innspill. VID har inngått en intensjonsavtale med en ramme på 6 mnok om utvikling av nytt 
høyskolebygg, og er i prosess med Stiftelsen om en langsiktig avtale for leie av nytt bygg. 
Det er en felles ambisjon om å lande avtalen innen utgangen av september 2021. Oppstart 
byggefase er planlagt i januar/februar 2022, og bygg skal være klart til sommeren 2024. 
Samarbeidet med NLA, Henning Larsen arkitekter/Hent og Stiftelsen er profesjonelt og 
fungerer godt. Skisser vises i styremøtet.  
 
 

    VID Bergen «Campus Haraldsplass» 
 
Byggearbeidene på Haraldsplass følger nå revidert fremdriftsplan som tilsier 
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ferdigstilling av campus i oktober 2021, hvor deler av arealene vil være ferdig allerede i 
august 2021. 
 
Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til fremdrift, primært grunnet korona. Inventar, møbler 
og AV-utstyr er foreløpig under kontroll. Per mai ligger prosjektet an til å koste om lag 2 mnok 
mer enn budsjett, hovedsakelig grunnet økte investeringer til ferdighetssenteret og AV-utstyr. 
Samarbeidet med Haraldsplass diakonale sykehus, Stiftelsen Haraldsplass og LAB-
entrepenører fungerer godt. Det er nylig utlyst en navnekonkurranse for navn på kantine og 
kaffebar. Åpning av «nye Haraldsplass» er planlagt i januar 2022. En omfattende artikkel om 
campus Haraldsplass er nylig publisert i VIDs interne nyhetsbrev og på nettsiden.  
 
 
 

   VID Stavanger «Campus Kampen» 
 
Prosjektet går som planlagt og følger fremdriftsplanen. VID leier til sammen 8000 kvm i 
Stavanger. Det har imidlertid vært behov for å gjøre noen justeringer i prosjektet i forhold til 
opprinnelige skisser. Til sammen medfører justeringene en marginal økning i husleie på om 
lag kr 343 000,- per år som kommer som tillegg til årlig budsjettert husleie som samlet er på 
12,9 mnok.  
 
Råbygget er reist, og innredningsarbeidet og plassering av funksjoner har startet. 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. VID har ansvaret for å 
innkalle til et felles arbeidsmøte som skal planlegge åpningen av campus høsten 2022.  
 
 
 



44/21 Oppnevning av medlem til Klagenemda etter frafall høsten 2021 - 15/01593-14 Oppnevning av medlem til Klagenemda etter frafall høsten 2021 : Oppnevning av medlem etter frafall høsten 2021.docx

 

Arkivsak-dok.: 15/01593-11 Arkivkode.: 012 
Saksbehandler Anne-Marte Vaagan 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 14.06.2021 

 
   

 
 

Oppnevning av medlemmer til Klagenemda 2021-2024 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret oppnevner tingrettsdommer Bjørg Kveldstad som leder og tingrettsdommer Beate Blom som nestleder og 
leders personlige vara i Klagenemda for studentsaker i perioden høstsemesteret 2021 og ut 2024. Det gjøres 
ingen endring for de øvrige medlemmene.  
 

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 oppnevnte 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. Håkon Rastum har sagt fra seg vervet fra og med 
høstsemesteret 2021. Styret må derfor oppnevne erstatning for ham ut perioden. Tingrettsdommer 
Bjørg Kveldstad i Hordaland tingrett har sagt til å påta seg oppgaven ut perioden Rastum var 
oppnevnt, altså til og med 31.12. 2024.  
 
Kveldstad og Blom har avtalt at Kveldstad overtar som leder av Klagenemnda for studentsaker og at 
Blom oppnevnes som oppnevnes som nestleder og leders personlige vara. 
 
Sammensetning av øvrige medlemmer av Klagenemnda for samme periode endres ikke og består av:  
- 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 Asim Hussain (studentrepresentant) (1 år, fra og med høsten 2021) 
- Student Susanne Albertine Davidsen (studentrepresentant) (1 år, fra og med høsten 2021)  
 
 

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.  
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Oversikt over styremøter 2022 for høgskolestyret VID vitenskapelige 
høgskole  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret vedtar plan for styremøter for 2022 (vår og høst). 
 

Sammendrag 
 
Her er forslag til datoer og steder for styremøter for 2022 (vår og høst):  
 

Våren 2022 
 
Dato  
 

Sted 

Styreseminar tirsdag 8. mars  
 

Stavanger  

Tirsdag 3. mai kl. 14.00-17.00 
 

Digitalt  

Tirsdag 14. juni kl. 14.00-17.00  
 

Oslo  

Høsten 2022 
 
Dato  
 

Sted 

Styreseminar tirsdag 20. september  
 

Bergen  

Tirsdag 25. oktober kl. 14.00-17.00 
 

Digitalt 

Tirsdag 6. desember kl. 14.00-17.00  
 

Oslo  

 
Kort om styresammensetningen høsten 2021 
 
Det nåværende styrets funksjonsperiode er for eieroppnevnte styremedlemmer fra 01.01.2021 – 
31.12.2022. For ansattvalgte styremedlemmer fra 01.09.2018 – 31.08.2022, og for studentvalgte fra 
01.09.2020 – 31.08.2021.  
 
Det vil bli foretatt et nytt valg av ansattrepresentant for de vitenskapelige ansatte siden Morten 
Lystrup har gått ut av styret grunnet pensjon 1. juni 2021. Varamedlem, Gerd Marit Ytreland, går også 
av med pensjon 1. august 2021. Det planlegges for at ny ansattrepresentant for de vitenskapelige 
ansatte er på plass til styreseminaret 23. september i Bergen.  
 
To nye studentrepresentanter kommer også inn fra 01.09.2021 til 31.08.2022. 
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Styreseminar 23. september i Bergen 
 
Det legges opp til fysisk styreseminar i Bergen torsdag 23. september fra kl. 09.00 til 16.00. 
Seminaret starter med en middag for styret kvelden før (onsdag 22. september). Styreseminaret vil 
bestå av en seminardel og et vanlig styremøte. Det legges opp til befaring av ny campus på 
Haraldsplass og omvisning på Alrek Helseklynge. Et detaljert program presenteres styret i god tid i 
forkant.  
 
Sted for møtene og digitale møter 
På bakgrunn av det siste årets erfaringer med digitale møter, og for å understøtte 
bærekraftsatsningen for VID, foreslås det en syklus for høgskolestyrets møter hvor hvert semester 
organiseres slik:  

• Ett møte i Oslo 
• Ett digitalt 
• Ett ved en annen campus (Stavanger og Bergen) 

 



46/21 Eventuelt  -   :

Denne behandlingen '46/21 Eventuelt ' har ingen saksframlegg.
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Retningslinjer vedrørende fullmakter fra styret i VID Holding AS til styret i 
VID vitenskapelige høgskole AS 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar Retningslinjer vedrørende fullmakter fra styret i VID Holding AS til styret for VID 
vitenskapelige høgskole til orientering.  
 

Sammendrag 
VID Holding AS sendte ut høringsinvitasjon om retningslinjer vedrørende fullmakter til høgskolestyret 23. 
februar 2021 med frist for innspill 5. april 2021. Høgskolestyret behandlet høringsinvitasjonen i sitt styremøte 10. 
mars 2021 (sak 13/21), og ba administrasjonen formulere og oversende et høringssvar basert på 
kommentarene som fremkom under styrebehandlingen. Høringssvaret ble sendt 25. mars 2021. 
 
Høgskolestyrets innspill kan oppsummeres slik: 

1. Retningslinjene tydeliggjør på en tilfredsstillende måte forholdet mellom styret i VID Holding AS og 
styret i VID vitenskapelige høgskole AS, samt hvilke saker som skal forelegges VID Holding AS.  

2. Det er ikke funnet saker/forhold som mangler i retningslinjene eller som bør utelates.  
3. Høgskolestyret ser frem til å fortsette et godt og fruktbart samarbeid med eiernes styre. 

 
 
VID Holding AS vedtok retningslinjer vedrørende fullmakter i sitt styremøte 26. mai 2021 (se vedlegg).  
 
Høgskolestyret inviteres til å ta retningslinjene til orientering.  
 
 

Vedlegg:  
Retningslinjer vedrørende fullmakter fra styret i VID Holding AS til styret i VID vitenskapelige høgskole AS 
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Retningslinjer vedrørende fullmakter fra styret i VID Holding AS til styret i VID 

vitenskapelige høgskole AS 

Vedtatt 26.05.2021 

 

Utfyllende bestemmelser til vedtekter for VID Holding AS, sist endret 19.05.2016, og vedtekter og 

styreinstruks for VID vitenskapelige høgskole AS.  

Forholdet mellom VID Holding og VID vitenskapelige høgskole reguleres i vedtektene 

for VID Holding AS, samt i vedtekter og styreinstrukser for eierorganisasjonenes 

hovedstyrer og eventuelle retningslinjer for fullmakter fra eierorganisasjonene til 

styrene for datterselskaper. 

Disse styringsdokumentene regulerer ansvar, oppgaver og plikter, gir fullmakter og 

definerer begrensninger i de samme fullmaktene.     

Denne retningslinjen samler og presiserer bestemmelsene om styret for VID 

Holdings særskilte ansvar og oppgaver, og de begrensninger disse setter i 

fullmaktene fra styret i VID Holding AS til styret for VID vitenskapelige høgskole AS.  

Ifølge styringsdokumentene skal styret for VID Holding:  

- Ivareta det overordnede ansvaret for at også virksomheten i VID 

vitenskapelige høgskole AS drives i tråd med eierorganisasjonenes grunnlag 

og formål.  

- Ivareta eierorganisasjonenes interesser i selskapet. Eierorganisasjonene gir 
sine representanter fullmakt til å opptre og stemme på vegne av organisasjonen 
på generalforsamlinger i VID vitenskapelige høgskole AS, samt representere 
eierorganisasjonenes eventuelle eierinteresser i andre selskaper. Alle saker 
som skal behandles på generalforsamlinger i VID vitenskapelige høgskole skal 
på forhånd forelegges styret i VID Holding AS. 

Styremedlemmer, samt styreleder i VID vitenskapelige høgskole, velges av 

generalforsamlingen i selskapet etter forslag fra eierorganisasjonene.  

 

- Føre et overordnet tilsyn med virksomheten i VID vitenskapelige høgskole, og 

sørge for at virksomheten arbeider mot samme overordnete mål som øvrige 

virksomheter innenfor de ulike eierorganisasjonene på en slik måte at juridisk 

organisasjonsform ikke blir et utilsiktet hinder for felles måloppnåelse. 

Styret i VID Holding skal videre holdes orientert om utvikling og viktige hendelser i 

VID vitenskapelige høgskole, herunder alle saker som  

• kan ha vesentlig betydning for eierorganisasjonenes økonomiske stilling som 

helhet eller på annen måte kan være av vesentlig betydning for 

eierorganisasjonene som helhet, f.eks. strategisk og omdømmemessig,   
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• er av uvanlig art i forhold til høgskolens ordinære og formålsbestemte 

virksomhet,  

• i henhold til styreinstruks for høgskolen skal forelegges styret i VID Holding,  

• samt saker som omhandler strategiplaner for høgskolen. 

 

Videre skal planer, vedtak mv. i høgskolen, som kan forventes å kreve kapitaltilførsel 

fra eierorganisasjonene, på forhånd forankres i styret for VID Holding.  

Saker som etter selskapenes forhold er av uvanlig art eller av vesentlig betydning, og 

skal godkjennes av styret i VID Holding AS, omfatter: 

o Kjøp av selskap eller virksomhet 
o Salg eller pantsettelse av vesentlig del av selskapets virksomhet eller 

eiendeler 
o Inngåelse av vesentlige avtaler  
o Utstedelse av garantier, opptak av lån og investeringer 
o Erverv eller salg av fast eiendom og inngåelse, oppsigelse eller fornyelse 

av leiekontrakter 
o Fusjon og fisjon, omdannelse 
o Endring av vedtektene 
o Endring av forutsetninger nedfelt i aksjonæravtalen 
o Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av selskapet med mindre det er 

påkrevet etter lov. 

I tillegg skal styret i VID Holding fatte vedtak om kjøp, salg og pantsettelse av fast 

eiendom, samt låneopptak og låneytelser av vesentlig størrelse for tilknyttede 

virksomheter.  

 

Som en konsekvens skal følgende saker alltid forelegges styret i VID Holding og 

godkjennes i generalforsamling (GF):   

• Fusjon og fisjon, omdannelser 

• Endring av vedtekter 

• Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av selskapet, med mindre det er 

påkrevet etter lov  

• Erverv, salg og pantsettelse av fast eiendom   

 

Denne retningslinjen definerer ikke absolutte nivåer eller kronebeløp som grenser for 

høgskolestyrets fullmakter, men forutsetter at styreleder og daglig leder kontinuerlig 

gjør skjønnsmessige vurderinger av saker som er av uvanlig art og vesentlig 

betydning, strategisk, økonomisk, omdømme- og risikomessig, for 

eierorganisasjonene som helhet. Saker av en slik karakter skal forelegges styret i 

VID Holding og fremmes for GF til godkjenning.  

Saker som vurderes ikke å kreve godkjenning i styret for VID Holding/GF, skal i 

mange tilfeller likevel legges fram til orientering.   
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Prolongering av midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, 
studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole  

 
Forslag til vedtak: 

Høgskolestyret fasetter prolongering av 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 
fram til og med 31. desember 2021. 
 
 

Saksframstilling: 
Den midlertidige forskriften om tillegg til forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole ble fastsatt 21. mars 2020, og er forlenget to ganger etter det. 
 
Den midlertidige forskriften gir hjemmel til, og skal sikre at studenter kan fullføre emner og utdanning 
uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold knyttet til koronaviruset (Covid-19).  
 
Siden studieløp, eksamen og praksisstudier m.m. vil kunne påvirkes av koronaviruset også 
høstsemesteret 2021, bes høgskolestyret om å prolongere den midlertidige forskriften for tredje gang, 
og da til og med 31. desember.1 
 
Etter styrevedtaket vil prolongeringen og konsolidert forskrift kunngjøres på Lovdata.  
 

Vedlegg:  
Utkast til prolongert 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. 
 
 

                                            
1 Prolongeringsperioden er den samme som Kunnskapsdepartementet har foreslått for den midlertidige forskriften om 
gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19.   
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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 
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.  
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§ 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 1. august 31. desember 2021.  
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Denne behandlingen '6/21 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021' har ingen saksframlegg.
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MØTEPROTOKOLL  
 

Høgskolestyret VID 
 
Dato: 04.05.2021 kl. 14:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 20/02574 
  
Tilstede:  Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anne Christine 

Johannessen, Jan Otto Myrseth, Tone Grindland, Bjørg 
Tørresdal, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup, Anders 
Persson, Irene Dahl Andersen, Simon Nett, Ingrid Aminda 
Nordhus. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Bård Mæland, rektor, Marianne Brattland, direktør 

administrasjon, Helene Lund, prorektor for utdanning, til 
sakene 24/21 og 29/21 og Jonas Gaudernack til sak 27/21. 

  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver  
  

 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

22/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

23/21 
20/00698-
13 

Rektors orienteringer 4. mai 2021 2 

24/21 
20/02335-
38 

Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 
2020 

3 

25/21 
21/00110-
12 

HMS-årsrapport 2020 for VID vitenskapelige høgskole 5 

26/21 21/01053-1 Regnskap pr. mars 2021 6 
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27/21 20/02295-8 Internrevisjonsrapport for VID 2021 7 

28/21 21/00909-4 Strategiprosess - VIDs strategi 2022-2024 8 

29/21 21/01045-1 
Orientering om foreløpige søkertall i det nasjonale 
samordna opptaket og i høgskolens lokale opptak 

9 

30/21 
17/00965-
151 

Status for campusutviklingsprosjektene 10 

31/21 21/01053-2 Orientering om pensjonskostnader for VID 11 

32/21 21/0135-1 
Direkte ansettelse av høgskolelektor i sykepleie i 100% 
fast stilling ved Fakultet for helsefag Bergen - Unntatt 
offentlighet ihht Offl § 13 

11 

33/21 20/02572-9 Kreering av Eli Lea til philosophiae doctor 11 

34/21 20/02572-7 Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor 12 

35/21 20/02572-8 
Kreering av Zubia Willmann Robleda til philosophiae 
doctor 

12 

36/21  Eventuelt 12 

Orienteringssaker 

3/21 20/02574-3 Protokoll Høgskolestyret VID 10. mars 2021 12 

    

 
 
Jan Otto Myrseth holdt denne gangen en åpning for styremøtet.  
 
 
22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 22/21 

 
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 4. mai 2021 godkjennes. 
  
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
23/21 Rektors orienteringer 4. mai 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 23/21 



6/21 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 - 20/02574-6 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 : Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021

 3  

 
 
Møtebehandling 
I sin muntlige orientering om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i 
VIDs strategiplan, noterte rektor blant annet at resultatene fra årets SHoT-
undersøkelse om studenttrivsel viser at selv om studentene i stor grad følger normert 
studieprogresjon så har de hatt det tøft under pandemien. 7 av 10 er misfornøyde 
med undervisningen, og 8 av 10 med det fysiske læringsmiljøet. Det jobbes med 
forskjellige initiativ for å få lettet på situasjonen for studentene, samtidig som det 
jobbes målrettet med bedre undervisning. Ellers er det gledelig å rapportere om 
stigning i publiseringspoeng per faglig ansatt. VID oppnådde hele 252,3 
publiseringspoeng i 2020, noe som øker snitt per faglige årsverk til 0,88 (0,75 i 
2019), og med andel nivå-2 publikasjoner over nasjonalt måltall (20 prosent) ved alle 
fakultetene. Dette er viktig for å lykkes med å utvikle sterkere forskningskultur. Rektor 
fremhevet også de politiske signalene på felt som mobilitet og internasjonalisering, 
arbeidslivrelevans, styringsmodell, og prosessen med revidert langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning, som vil være med å prege utviklingen av ny strategi 
for VID 2022-2024. Ellers er det gledelig at VID har fått sine første tre meritterte 
undervisere, og at vi har fått en rammeavtale med Kirkens Nødhjelp om å utarbeide 
og levere innhold til et omfattende lederutviklingsprogram.  
 
Det ble også orientert om omorganisering av fakultet for helsefag, gjeldende fra og 
med 1. januar 2022, der rektor har besluttet en modell med to institutt med to 
programområder: Ett for sykepleie (både bachelorgrad og mastergrad i klinisk 
sykepleie med tilhørende videreutdanninger) og ett for resterende 
fagområder/studieprogrammer, som foreløpig er forslått benevnt «helsefag», hvor 
dagens programområder for helsefag (Oslo og Bergen) og vernepleie og ergoterapi 
(Sandnes) er inkludert. I tillegg til prodekan for FOU som starter 1. juni, som ble 
besluttet utlyst høsten 2020, har rektor også foreslått at det opprettes en stilling som 
prodekan for utdanning. I den nye instituttmodellen har prodekan, Kristin Fjelde 
Tjelle, sagt ja til å gå over som instituttleder for institutt for helsefag. Fjelde Tjelle har 
dessuten sagt ja til å fungere som dekan i høst inntil ny dekan er på plass med 
virkning 1. januar 2022, mens Anita Lyssand fungerer i vår. Stilling som instituttleder 
for institutt for sykepleie vil bli lyst ut våren 2021, sammen med ny stilling som 
prodekan for utdanning. Den nye fakultetsledelsen vil jobbe videre med organisering 
av utdanningsledelse og forskningsledelse, og organisering av 
fakultetsadministrasjonen, og hvordan sikre samarbeid, tverrfaglighet og bruk av 
kompetanse på tvers i fakultetet. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
24/21 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 24/21 
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Møtebehandling 
Prorektor for utdanning presenterte arbeidet med årets rapport, og oppsummerte 
hovedtiltakene. VID har et solid, men omfattende kvalitetssystem, og det ses på 
hvordan støttesystemene kan fremme et forenklet og mer effektivt system. Det ble 
gjort oppmerksom på at komplekse utdanningsløp som sykepleie med store kull og 
mye praksis har spesielt blitt utfordret i pandemitiden, men at det er søkelys på 
hvordan lykkes med god organisering av studieprogrammet.  
 
Styret uttrykte at de var fornøyde med rapporten og arbeidet som legges ned. Det 
noteres at det er mye oppmerksomhet omkring utdanningskvalitet. Spesielt er det 
hyggelig å se at VID nå har fått sine første meritterte undervisere. Når det gjelder 
selve rapporten kan man gjerne se på om den bør avgrenses noe innholdsmessig.  
 
Styret hadde kommenterer til følgende tema i rapporten: Det ble stilt spørsmål om 
hvorvidt studentene får tilbakemelding på hvordan deres evalueringsinnspill blir tatt 
med inn i utviklingen av studieprogram på sykepleie. Svar: Dette er det 
oppmerksomhet rundt, og det jobbes med styrke studieprogramledelsen, slik at det 
etableres en sterkere bevissthet knyttes til å gi studentene tilbakemeldinger.  
  
Styret lurte også på prosessen med kompetanseheving innenfor 
høgskolespedagogikk. Svar: Etter at reglen om undervisningspedagogikk kom i 2019 
har VID doblet kapasiteten fra 25 til 50 kandidater i året. Det er stort fokus på å få 
vitenskapelige ansatte igjennom.  
 
Det ble også løftet frem at rapporten bør gjøres tilgjengelig i organisasjonen slik at 
den blir et nyttig verktøy i det videre arbeidet. Det kom et innspill til henvisningen på 
side 10 om å bruke et annet argument enn pandemien på å forklare hvorfor verdiene 
ved VID ligger litt under gjennomsnittet når det gjelder studenttilfredshet.     
 
Styret var interessert i å vite mer om variasjonene internt på tvers av fakultetene. 
Kvalitetsarbeidet ved fakultet for helsefag er naturlig nok krevende etter 
fusjonsprosessen. De har store og komplekse program med studenter i flere byer, og 
fire kvalitetskulturer som jobber for å bli ett fagmiljø. Det er krevende å få til god 
programledelse på så stort program. Styret ønsket også å vite hvorfor VID har mange 
og spesialiserte studier. Dette er noe det jobbes med, og styret får en sak som 
studieportefølje i september som presenterer VIDs strategi omkring dette. 
Studieporteføljen er også et resultat av fusjonene VID har vært igjennom, og det 
krever ledelse og strategisk tilnærming å rette fokus på studieprogram som har fått 
ressurser, men ikke særlig oppmerksomhet, eller å avvikle studier. Enkelte 
studietilbud, for eksempel videreutdanninger, er også valgmuligheter innenfor større 
program. VID har de siste årene også samlet flere mindre studietilbud innenfor større 
«paraplyer» i form av hele grader. 
 
Styret noterte at fakultet for helsefag har høyt sykefravær. Det er nær dialog med 
fakultetsledelsen om sykefraværet, og det er også stor oppmerksomhet på å sikre 
tilstrekkelig rekruttering. Det ble også spurt om sykepleien i Bergen og Oslo har 
samme pensum og hvorvidt det er frihet i forhold til pensum på campus. Svar: 
Studieprogrammet har en felles studieplan. Det siste årskullet som ble tatt opp før 
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fusjon fullfører nå sitt studium. Alle nye studenter tas inn på fellesprogrammet. Det 
jobbes med å styrke programmet på tvers og ha god samkjøring. Det skal ikke være 
et kvalitetsgap mellom studiesteder. I og med at det er forskjellige helseforetak som 
samarbeid om praksisplasser kan det være noe ulik organisering av praksis som kan 
gi ulikheter.  
 
Det ble ellers orientert om at oppsummeringen av rapporten også er tilgjengelig på 
engelsk. Planen er å gjøre flere av rapportene våre tilgjengelige på engelsk slik at de 
kan nå ut til et større publikum, og bidra til posisjoneringen av VID utenfor Norge.  
 
Styret ser at det jobbes godt med å forbedre kvalitetssystemet, inkludert hva 
systemet måler. VID har god orden på kvalitetssystemet, og det setter styret pris på.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 
2020 og gitt føringer for systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2021.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
25/21 HMS-årsrapport 2020 for VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 25/21 

 
Møtebehandling 
Direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling presenterte HMS-rapporten 2020 
for styret. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har konkludert med at VIDs arbeid med HMS 
er i tråd med myndighetskrav og interne regler, og vurderer at det gjøres et 
systematisk og godt HMS-arbeid i VID. Hovedfokus i år har vært pandemihåndtering 
og beredskap; ta vare på studenter og ansatte på hjemmekontor og -undervisning; 
sikre gode prosesser for involvering i campusutvikling og arbeidsplasser, og justert 
organisasjonsstruktur. Ingen saker er meldt gjennom VIDs meldingssystem. 
Følgende forbedringsområder har blitt identifisert: (1) Meldingssystem for avvik, (2) 
varslingsrutiner, (3) rutiner for konflikthåndtering, og (4) rapportutforming. 
  
Styret takket for en god rapport. Styret kommenterte på sykefraværet og lurte på om 
dette var langtidssykefravær. Sykefraværet i 2020 var på 5,1 % (nasjonalt 6,3 %), 
som er 0,1 % over målsetting og en liten reduksjon sammenlignet med 2019 hvor 
sykefraværet var 5,2 %. Sykefraværet knytter seg til fakultet for helsefag, og er en 
blanding av korttids- og langtidssykefravær.  
  
Styret uttrykte også ønsket om at et avsnitt om trakassering tas med. Det er ellers 
underlig at det ikke er noen rapporter om skader, men at det kan ha noe med at 
avvikssystemet ikke er så godt kjent internt.  
  
Ellers ble det presisert at godt HMS-arbeid henger sammen med et godt HR-system. 
HR-systemet må være lett, og hvis det er utfordringer knyttet til det er det verdt det å 



6/21 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 - 20/02574-6 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 : Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021

 6  

investere i et nytt verktøy. Det arbeides med å få på plass bedre kompetanse på 
Visma. VIDs system skal ut i «skyen» slik at vi kan ta i bruk flere funksjonaliteter.  
  
Styret stilte også spørsmål til gjennomføringen av medarbeidersamtaler, og om det er 
ventilmuligheter i løpet av året for medarbeidere, noe som er med å intensivere 
lederes synlighet blant ansatte. Det er gjennomført medarbeidersamtaler, og innen 
mai skal alle ansatte ha hatt medarbeidersamtaler. Det er ikke krav om oppfølging, 
men det planlegges en pulsundersøkelse i slutten av mai som vil måle temperaturen 
på hva ansatte synes om VID.  
  
Styret lurte på også på om Læringsmiljøutvalget (LMU) kommer med en egen 
årsrapport til styret. I etterkant av styremøtet ønsker administrasjonen å presisere at 
praksisen vedrørende årsrapporten til LMU har vært å inkorporere den i selve 
kvalitetsrapporten for VID (se sak 24/21). Saksfremlegget til styresaken om 
kvalitetsrapporten fremhever dette: Læringsmiljøutvalget har avgitt sin årlige rapport 
for 2020. Resultatene fra utvalgets rapport er inkludert i kvalitetsrapportens kapitler 
om styringskvalitet og læringsmiljø. Særlig på sidene 20-21 i overnevnte rapport 
fremkommer LMUs rapportering for 2020.  
  
Vedtak  
HMS-årsrapport 2020 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering. 
  

Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak] 
 
 
 
26/21 Regnskap pr. mars 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 26/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon gjennomgikk regnskapet pr. mars 2021. Resultat etter 
finansposter er 9,9 MNOK høyere enn budsjett. Inntektene er 2,4 MNOK under 
budsjett, personalkostnadene er 9,1 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige 
driftskostnader er 3,1 MNOK lavere enn budsjettert og finansinntektene er omtrent 
som budsjett. Personalkostnadene er noe lavere ettersom man er i prosess med over 
femti nye ansettelser dette året.  
 
Styret takket for orienteringen. Det ble pekt på viktigheten av å lykkes med 
ansettelser, og treffe riktig. Fra administrasjonens side ble det understreket at det 
oppleves som at VID er raske med å snu seg. Det er de nødvendige 
direktetilsettingsaker som kommer til styret et eksempel på. Samtidig er det behov for 
fakultet for helsefag å ta et krafttak der det ses flere budsjettår over langs. Her er det 
høy prioritet å få tilsatt dyktige medarbeidere, også gjennom overbooking, for å få 
opp grunnbemanningen. Rektor har for øvrig bedt om en sak om framskriving av 
kompetansebehov. 
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Styret spurte også i lys av lav studenttilfredshet gjennom pandemien om flere midler 
bør brukes på å øke studentens trivsel og psykiske helse gjennom tettere oppfølging. 
Her jobbes det med initiativ med midler fra studentsamskipnadene der studenter får 
ressurser til å jobbe for hverandre.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar regnskapet for mars 2021 til etterretning.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
27/21 Internrevisjonsrapport for VID 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 27/21 

 
 
Møtebehandling 
Internrevisor Jonas Gaudernack fra PwC presenterte prosessen rundt 
internrevisjonen som har pågått fra desember 2020 til mars 2021, og 
hovedanbefalinger fra interrevisjonsrapporten. Det ble pekt på at VIDs 
kontrollregimer er under god utvikling og at mange grep er tatt eller er i prosess. Det 
pekes på stort tempo og mange prosesser i luften. Viktig å finne god balanse mellom 
utvikling og drift, samt rolleavklaringer og avgrensninger. Det anbefales å samordne 
prosessene rundt ulike typer måldokumenter med ulike tidshorisonter slik at man 
oppnår mer sammenheng. En samordnet planleggingsprosess vil være nyttig. Når 
det gjelder risikostyring og prosjektmetodikk er dette ikke satt i system enda, og bør 
tas tak i. En fellesmetodikk vil styrke prosjektarbeidet. Videre vil det være nødvendig 
å se på hvordan man kan samordne organiseringen av den administrative støtten for 
å ta hånd om en større virksomhet, gjennom gode og effektive arbeidsprosesser. Det 
kan også være et behov for å gå opp prinsipper med Stiftelsen og minoritetseierne, 
slik at man unngår uklarheter. Til slutt, de kulturelle aspektene ved virksomheten er 
viktig å løfte på ledelsesnivå, slik at man har en moderne og profesjonell 
ledelsesdimensjon. Her vil det planlagte VID-akademiet være viktig, samt å spille på 
hverandres ledergrupper på tvers av organisasjonen.  
 
Styret takket for rapporten, og noterte at enkelte prosesser allerede er drøftet som 
justert tidshorisont på budsjettet. Det ble spurt om hvilke anbefalinger som først og 
fremst må på plass for å kunne lykkes med omstillingen. Her ble det svart at 
ambisjonsnivået vil prege hvilke tiltak som igangsettes. Universitetssatsningen som 
nå har blitt vedtatt vil kreve profesjonalisering, ikke minst en god plan for hvordan ta 
tak i utfordringene på en samlet måte. 
 
Styret lurte også på hvilke sammenlignbare fusjoner i UH-sektoren VID kan lære av. 
Det ble trukket frem at Universitetet i Sørøst Norge opplevde fusjonsprosessen som 
positiv, og klarte å utløse energi i organisasjonen på en samlende måte spesielt når 
det gjaldt forbedringsområder. Den samme energien finnes også i VID.  
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Styret noterte at prosessen med VIDs utvikling har gått fort, og stilte spørsmål om 
konsekvensene av høyt endringstempo, og hvordan forsikre høyt eierskap i bredden 
av organisasjonen. Her ble det pekt på tempo i endringer og prioriteringer når det 
gjelder endring. Her er tydelige roller og ansvar viktig, som hvem gjør hva og hvem 
har ballen. En helhetlig planleggingsprosess med strategi, budsjett osv. henger 
sammen med konkrete handlingsplaner nedover. Ligger dette på plass vil man makte 
større endringstempo. En god organisering understøtter altså endringstempoet. 
 
Styret ville også vite om utfordringen med stedlig ledelse er løst. Her pågår det mye 
arbeid, og det oppleves at det er stort trykk, men at aktivitetene er godt forankret 
lokalt der behovene er. Det er viktig å se synergier på tvers i hovedstrategien, 
sammen med tverrfaglighet og større slagkraftig miljø. Det administrative må 
samordnes sentralt, mens det faglige skal gå nedenifra og opp.  
 
Det ble understreket at VID har opplevd store endringer på kort tid, og at enkelte 
miljø opplever stort trøkk. Rapporten kan brukes i videre organisasjonsutvikling, og 
styret vil gjerne ha tilbake en sak om hvordan administrasjonen vil følge opp 
anbefalingene.  
 
Vedtak  
Høgskoleskolestyret tar internrevisjonsrapporten til orientering, og ber om at det 
kommer en oppfølgingssak til styremøtet 14. juni om oppfølging av rapporten.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
28/21 Strategiprosess - VIDs strategi 2022-2024 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 28/21 

 
 
Møtebehandling 
Rektor presenterte strategiprosessen som skal munne i en ny strategi for VID 2022-
2024. Det ble fremhevet at det er behov for ny strategi, og at det er motiverende å se 
delområdene i et samlet perspektiv i retning av et fremtidig universitet. Det blir viktig 
å bruke nok tid på analyse av nåsituasjonen, hva som skjer rundt oss og vurdering av 
oss selv. Det er viktig å få organisasjonen i tale, og forstå hvor skoen trykker, samt 
hvilke muligheter som melder seg. Vi er i gang med å teste ut med frokostmøter og 
andre aktiviteter for å fremme ansattmedvirkning på en kreativ og engasjerende 
måte. Styret som prosesseier vil samlet sett få strategisaken til orientering og drøfting 
4-5 ganger inntil ny strategi vedtas i desember 2021. 
 
Styret takket for prosessbeskrivelsen, og gledet seg over saken. Det er enighet om 
strukturen skal inneholde et fremtidig målbilde med en mellomlangsiktig strategi. Det 
er ønskelig at det legges opp til et styreseminar 23. september for å drøfte saken i 
mer detalj.  
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Styret kommenterte spesielt på viktigheten av ansattmedvirking, og at dette må 
skrives mye tydeligere inn i dokumentet. Det må beskrives hvordan de ansatte skal 
involveres og hvilke grupper de skal involveres i, og hvordan linjene skal involveres. 
Det er bra at det nå gjøres erfaringer med ansattmedvirkning i form av rektors 
nyhetsbrev og digitale verktøy som padlet, men det må også stå formelt i 
dokumentet. Det skaper misnøye hvis man er med i en skinnprosess.  
 
Styret ønsket også at prosessen fortsetter etter at strategien er vedtatt, i form av 
implementering internt. VID-dagene 2022 som vil samle hele organisasjonen og vil 
være en god anledning til å feire og igangsette ny strategi.  
 
Styret oppfordret også at miljøene som ansetter VIDs kandidater om å bli spurt om 
innspill.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret vedtok saken med de innspillene som ble gitt under 
møtebehandlingen.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
29/21 Orientering om foreløpige søkertall i det nasjonale samordna 
opptaket og i høgskolens lokale opptak 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 29/21 

 
 
Møtebehandling 
Prorektor for utdanning presenterte de foreløpige søkertallene i det nasjonale 
samordna opptaket og i høgskolens lokale opptak. Antall søkere til VID totalt har økt 
med 29,6 prosent fra 2020 til 2021, og antall førsteprioritetssøkere har økt med 72,9 
prosent. Den store økningen totalt og i antall førsteproritetssøkere i VID skyldes i stor 
grad de desentraliserte deltidsstudiene både i Bergen, Sandvika og Helgeland, hvor 
tilbudene åpenbart har møtt et behov og en etterspørsel.  
 
Styret takket for saken, og var svært fornøyd med tallene.   
 
Styret var opptatt av om det vil være mulig å ta opp flere studenter på studiene som 
har opplevd en økning i søkertallene. Siden de helsefaglige utdanningene er 
praksisnære, med 50 % praksis i sykepleierutdanningen, inngår de i avtalt og 
finjustert samarbeid med kommuner og sykehus, som VID ikke ensidig kan påvirke. 
Det jobbes allikevel med problemstillingen om hvordan utdanne flere kandidater og 
beholde kvaliteten i utdanningen.  
 
Det jobbes også aktivt med å følge opp førstegangssøkerne tett slik at de faktisk 
begynner ved VID til høsten.  
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Styret mente at dette er en bekreftelse på at VIDs merkevare har økt, og at det blir 
spennende å se de endelige tallene.   
 
Det ble også spurt om hvordan potensialet for mer praksis for VIDs studenter i 
Bærum kommune. Studenter som har praksis der nå opplever at den er svært god. 
Selv om det arbeides med kommunen om å utvide praksistilbudet, kan kommunen 
ikke påvirke sykehuspraksisen. Det vil uansett være viktig for VID å styrke 
ferdighetssentrene ved de nye campusene. Simuleringskapital blir viktig fremover, og 
vi skal rigge et godt tilbud.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors orientering om foreløpige søkertall i det nasjonale 
samordna opptaket og i høgskolens lokale opptak til orientering. Styret er svært 
fornøyd med de gode tallene. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
30/21 Status for campusutviklingsprosjektene 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 30/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon presenterte status på campusutviklingsprosjektene. VID Oslo 
har fått på plass et rom- og funksjonsprogram for nytt høyskolebygg med 
medvirkning av ansatte og studenter, og drøfting hos de tillitsvalgte. Bærekraftig 
materialvalg i det nye høgskolebygget kan medføre høyere husleie, men det jobbes 
med en løsning som hensyntar samlet husleienivå. VID Bergen følger revidert 
fremdriftsplan som tilsier ferdigstilling av campus i oktober 2021, hvor deler av 
arealene vil være ferdig allerede i august 2021. Smitteutbrudd i det siste har på kort 
sikt medført noe høyere risiko for forsinkelse. VID Stavanger går som planlagt og 
følger fremdriftsplanen. Ingen vesentlige avvik i forhold til budsjett. 
 
Styret var fornøyd med progresjonen og ser frem til fortsettelsen. Det ble stilt 
spørsmål om rom- og funksjonsprogrammet for nytt høyskolebygg ved VID Oslo var 
vedtatt ettersom det har kommet endringer på opprinnelig forslag om 
ferdighetssenteret. Ferdighetssenteret er forslått lagt utenfor campus, men tett på 
sykehuset. Rektor vil beslutte programmet med innspill fra de tillitsvalgte og 
arbeidsmiljøutvalget. Uklarheter til endelig forslag vil kunne tas i forbindelse med 
disse prosessene.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar sak om campusutviklingsprosjektene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/21 Orientering om pensjonskostnader for VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 31/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon orienterte om pensjonskostnader. VID har to ordninger, en 
med Statens pensjonskasse (SPK) for alle ansatte i 2020/1 der den samlende 
pensjonskostnaden er 35,1 mnok (+ AGA) i 2020, og en med KLP for pensjonister, 
tidligere tilsatte og ansatte som ikke valgte å gå over til SPK (til sammen 290 
personer) med bokført verdi 17,4 mnok 2020. Risikoen forbundet med SPK-
ordningen er at den er dyr for arbeidsgiver, samtidig som den er forutsigbar. Staten 
er garantist for utbetaling etter innbetaling. Risikoen forbundet med KLP-ordningen er 
moderat; ordningen vil gradvis fases ut i VID. 
 
Styret uttrykket at de var fornøyde med saken, og tar til etterretning at UH-sektoren 
bruker SPK. Det er en dyr, men forutsigbar ordning.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar saken om pensjonskostnader ved VID til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
32/21 Direkte ansettelse av høgskolelektor i sykepleie i 100% fast 
stilling ved Fakultet for helsefag Bergen 

      
 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 32/21 

 
 
Se egen B-protokoll.   
 
 
 
33/21 Kreering av Eli Lea til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 33/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Eli Lea til philosophiae doctor. 
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Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
34/21 Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 34/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Torstein Try til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
35/21 Kreering av Zubia Willmann Robleda til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 04.05.2021 35/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Zubia Willmann Robleda til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
36/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Neste styremøte 14. juni blir organisert digitalt.  
 
 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
3/21  Protokoll Høgskolestyret VID 10. mars 2021 
 
Høgskolestyret tar orienteringssak 3/21 til orientering.  
 
 



 Orienteringssaker -  B-protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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