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MØTEPROTOKOLL  
 

Rektors ledermøte i VID 
 
Dato: 08.06.2021 kl. 08:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 20/02529 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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93/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
94/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
95/21 Rapport om digitalisering for VID juni 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 08.06.2021 95/21 
2 Tillitsvalgtmøte AU 10.06.2021 42/21 

 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte behandlet utkast til rapport. Det var enighet om at rapporten gir et 
verdifullt øyeblikksbilde over digitaliseringsarbeidet ved VID, og at den har et viktig 
formål inn mot arbeidet med ny strategi for VID 2022-2024. Ved å få frem bredden av 
utfordringer knyttet til digitalisering gjør det det mulig å sette et målbilde og effektive 
tiltak for måloppnåelse. Samtidig er det viktig at rapportens status og formål 
konkretiseres sånn at styret kan gi relevante innspill. Det ble foreslått å formulere en 
to trinns prosess der første trinn viser nåsituasjonen knyttet til digitalisering slik den 
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. Videre ble det foreslått å droppe visjonen – dette tar målbildet opp i seg, 
og behov for å forklare hvorfor rapporten har et tydelig utdanningsfokus. Det ble gitt 
innspill til prioriterte tiltak, og til anbefalingene. Med forutsetning om at 
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kommentarene vil bli bakt inn i en siste versjon, ble det besluttet å sende rapporten til 
styrebehandling 14. juni. Rapporten skal også drøftes av de tillitsvalgte 10. juni.  
 
 
96/21 Fremtidig plassering av forskningssentre ved VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 08.06.2021 96/21 

 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte drøftet saken og støttet at notatet slik det nå fremstår sendes ut 
på høring. Det skal vurderes å sette opp egne høringsmøter for å engasjere til 
innspill på en dynamisk måte. De tillitsvalgte vil bli konsultert om prosessen 10. juni.  
 
 
97/21 Utlysning av midler til fremragende forskningsmiljøer 2022-
2025 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget (FU) 01.06.2021 24/21 
2 Rektors ledermøte i VID 08.06.2021 97/21 

 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte drøftet saken, og ga innspill til at det forventes at støtten skal 
munne ut i søknader om eksterne midler, og at det må skrives tydeligere inn. Det 
kom også spørsmål om midlene kunne gå til forlengelse av prosjekter som allerede 
har fått midler. Dette er ikke aktuelt nå, men kan vurderes ved en senere anledning 
og eventuelt ny utlysning. Det ble vedtatt at midlene lyses ut. 
 
 
98/21 Retningslinjer for bruk av studentarbeider og studenter som 
informanter i forskningsprosjekter ved VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 08.06.2021 98/21 

 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte ga oppslutning til retningslinjene. Enhetslederne sørger for at 
retningslinjene gjøres kjent i linja.   
 
 
99/21 Samkjøring av prosessene rundt årsrapporten til KD og 
kvalitetsrapporten i 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 08.06.2021 99/21 

 
 
Vedtak  
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Rektors ledermøte vedtok at prosessene rundt årsrapporten til KD og 
kvalitetsrapporten skal fortsette å være adskilte, og at høgskolestyret får 
kvalitetsrapporten i mai hvert år. Videre skal det jobbes med å forbedre og forenkle 
malene for rapportering både for årsrapporten og kvalitetsrapporten. Det ble også 
kommentert at det må jobbes med å tilgjengeliggjøre data på en bedre måte.  
 
 
100/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
1. Høringsinvitasjoner per 04.06.2021 
 
Disse sakene ble meldt inn før møtet: 
2. Dialogmøte med statsråd Asheim 3. september  
3. Sommerberedskap  
4. Semesteravslutninger våren 2021 
5. Honorering av fadderstyrer høsten 2021 
6. Nye midler til VID fra Kunnskapsdepartementet 
7. Informasjon tilgjengelig på engelsk 
 
Vedtatt 
1. RLM vedtok at direktør administrasjon vurderer høring vedrørende miljøfyrtårn inn 

i arbeidet med campusprosjektene. Når det gjelder høringen angående 
vitenskapsindeks sjekkes dette med Hilde Trygstad. 

2. RLM tok til orientering at VID er invitert til eget dialogmøte 3. september med 
statsråd Asheim i Kunnskapsdepartementet. 

3. RLM tok til orientering at Ingeborg Mongstad Kvammen er fungerende 
beredskapsleder f.o.m. 1/7-21 t.o.m. 11/7-21, og Marianne Brattland f.o.m 12/7-
21. 

4. RLM tok til orientering at det har vært arrangert hybride semesteravslutninger på 
campus med en blanding av fysiske og digitale arrangement. Disse har fungert 
godt, og det har vært samarbeid med SLIPP rundt produksjon og teknisk bistand.  

5. RLM drøftet honorering av fadderstyrene, og i forlengelsen, et felles opplegg 
rundt opplæring, tilgang på profilartikler osv. Det ble vedtatt at fadderstyrene skal 
honoreres. Direktør administrasjon kommer med en sak til RLM om dette 22. juni.   

6. RLM tok til orientering at VID får 1,8 millioner kroner fra 
Kunnskapsdepartementet, og at midlene skal gå til faglige aktiviteter rettet mot 
studentene, inkludert ph.d.-studentene. Prorektor for utdanning i samarbeid med 
dekanene skal vurdere hvordan midlene kan settes i omløp, og vil lage et forslag 
til fordeling. Direktør administrasjon bistår med utbetalingene.   

7. RLM drøftet behovet for engelsk oversettelse av informasjon som kommer 
sentralt fra høgskolen til de ansatte. Nyansattsiden har også behov for mer 
informasjon på engelsk. RLM anbefaler at det lages engelsk oversettelse av viktig 
informasjon som sendes ut til de ansatte fra lederskapet. Samtidig ser RLM at det 
er behov for en språkpolitikk mer generelt ved VID. Prorektor for utdanning og 
direktør administrasjon skal utforme et arbeid omkring dette. 
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Saknr Arkivsak Tittel 
8/21 16/00264-19 Orientering til RLM om sak om internasjonalisering 

av utdanning og forskning 2021 
 
RLM tok saken til orientering.  
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