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101/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
 
 
Følgende saker ble lagt til sakslisten: 
 
Campusledelse og status, budsjettprosessen høsten 2021 (se under, 111/21 
Eventuelt).  
 
 
102/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 
 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
103/21 Den nye normalen: Forslag til tiltak på bakgrunn av 
erfaringer fra korona 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 103/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte drøftet hvordan ta videre de gode tingene som pandemien har gitt 
oss, og utnytte potensialet som ligger i å utvikle bærekraftige og effektive 
arbeidsprosesser. Flere tiltak ble diskutert som kontorsituasjon, IT-tjenester og reiser. 
Når det gjelder kontorsituasjonen foreslås det at alle ansatte som ønsker det kan 
jobbe inntil 2 dager valgfritt per uke. Dette gjelder ikke de som må jobbe fra campus 
gitt arbeidsoppgavene de har. Nærmeste leder vurderer dette, og hvilke dager/dag 
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man skal treffes på campus, og når det legges opp til digitale møter med ansatte. 
Disse bør legges til faste dager i uken. Nasjonale myndigheter arbeider med å utvikle 
retningslinjer som skal være ferdig til høsten omkring arbeidsgivers ansvar ved bruk 
av hjemmekontor. VID vil følge denne prosessen tett. Når det gjelder 
problemstillinger rundt fortetning på VID, legges det opp til å bruke de lokalene vi har, 
men å pilotere forskjellige tilnærminger, som ambulerende kontorplass, for å teste 
hvordan vi kan ha det.  
 
Det legges også opp til å jobbe annerledes med pc-utstyr. Merking av utstyr, samlet 
oversikt over utstyr, og raskere oppdatering av utstyr er ting som må på plass. Det 
skal legges opp til en tilnærming der de ansatte får innkalling når deres pc’er skal 
oppdateres. Det vil også bli vurdert en leasingavtale som inkluderer telefoni. Fakultet 
for helsefag i Oslo og Bergen har hatt en pilot på mobiltelefon som har fungert bra. 
Det skal åpnes for at alle ansatte ved VID (f.eks. som er ansatt i over 50% kapasitet) 
kan få mobil. Dette vil forenkle kommunikasjonen mellom ansatte og VID, og ansatte 
og studenter. Det skal innføres et konsept rundt opplæring i bruken av mobil for 
ansatte ved VID. SLIPP vil være sentral i dette. Ved VID har man hatt stort fokus på 
support for å imøtekomme mange henvendelser fra de ansatte. Ved å legge om 
systemet til å ha fokus på hvordan de ansatte selv setter seg inn i oppskriftene, får 
man ned antall henvendelser, og kan bruke ressursene på å rulle ut god og tilpasset 
opplæring. Nå som de viktigste verktøyene blir tilgjengelig i skyen, faller problemer 
med tilgang bort. Kompetanseheving skal etter pandemien har stort fokus med bedre 
digital veiledning og pedagogisk assistanse med bruk av digitale verktøy.  
 
Når det gjelder endringer i reisevaner skal det legges opp til å videreføre god praksis 
fra pandemien med stort fokus på bærekraft og miljø. Det er et ønske å få ned antall 
reiser der det er hensiktsmessig. For eksempel skal det legges opp til å ha digitale 
midtveis- og sluttevalueringer i forskerutdanningene. Når det er ønskelig at ansatte 
treffes fysisk skal nærmeste leder gjøre forventningen tydelig. Samtidig er det viktig 
at ledere er synlige og reiser rundt på campus. Hyggelig initiativ som styrker 
samholdet (trim i lunsjen, ‘community-lunsj’ med tema osv.) skal rulles ut. 
Oppsummert legges det opp til romslig dialog for å finne løsninger. Det skal ikke 
lages rigide regler, men gi programområdene anledning til å finne løsninger som 
sikrer solidaritet rundt oppgaver som skal gjøres på campus. Lederskapet skal sørge 
for at de ansatte ansvarliggjøres. Oppfølging: Rektor og direktør administrasjon vil 
drøfte forslagene med de tillitsvalgte og i AMU, deretter informere de ansatte. Dette 
vil skje etter sommerferien. 
 
 
104/21 UNDER ARBEID: Handlingsplan for employer branding 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 104/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte drøftet utkast til rapport med fokus på hvordan lykkes med 
omdømmebygging, rekruttering og mer oppmerksomhet på godene ved VID, og sette 
opp tiltak som treffer. Det er en opplevelse av at aktiviteter som fagsosiale 
arrangement har forsvunnet etter hvert, og at dette er noe som må få nytt fokus. Fri i 
forbindelse med den stille uke, eller en kompetansehevingsuke er også noe man vil 
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kunne vurdere. Det er viktig å vurdere hva merverdien er ved å jobbe på VID i forhold 
til de andre institusjonene innenfor vår sektor. Innenfor enkelte fagområder oppleves 
vi som en attraktiv arbeidsplass for potensielle søkere, både faglig og sosialt. Dette 
er viktig å videreføre, og dekanene har en viktig rolle å spille her. Videre opplevdes 
praksis med lønnet velferdspermisjon i forbindelse med streiken tidligere i vår som 
positivt. Det samme når det gjelder rekrutteringen av administrative ansatte som nå 
går raskere enn tidligere. Det ble pekt på i rapporten at det er viktig at folk søker seg 
til VID på grunn av arbeidsoppgavene. Det ville vært interessant å vite om noen 
søkere har en annen motivasjon når de søker jobb ved VID. Viktig også å være 
bevisst på hva vi måler. Hva er turnoveralderen? Hvilket aldersspenn har vi, og hvor 
mane nærmer seg pensjonering? Hvilken profil ønsker vi, flere kombinerte stillinger 
som gjerne er spesielle for oss? Svar på dette vil gi oss bedre grunnlag for passende 
tiltak. Det ble informert om at aldersspennet er blant annet: 47 år forskningssentrene, 
49 år administrativ støtte, 50 år fakultet for sosialfag, 52 år fakultet for teologi, diakoni 
og ledelsesfag, og 53 år fakultet for helsefag. Det ønskes også å satse sterke på 
innovasjon, hospitering, og øremerke satsninger som gir personlig stimulering og 
som ligger innenfor VIDs interesse. Stipendordninger som kan gi støtte til slike 
aktiviteter kan vurderes. Videre ble det nevnt at det trenges en enkel formulering når 
vår modell for FOU-tid kommuniseres i rekrutteringsprosesser. Oppfølging: Det skal 
jobbes videre med rapporten og så kommer den tilbake til behandling i RLM etter 
sommeren. 
 
 
105/21 Beslutningsgrunnlag VID akademiet og lederutvikling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 105/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte fikk en orientering av kartleggingsfasen for lederutvikling, og ble 
invitert til å ta stilling til anbefalinger og veien videre. Det foreslås å (1) forankre 
lederutvikling og internopplæring til VIDs strategi med en forståelse at (2) alle 
ledernivå er sentrale for å operasjonalisere strategien. Videre bør (3) felles aktiviteter 
som hjelper lederne til å eie, forstå og bidra til å nå strategien, settes på overordnet 
aktivitetsplan de neste månedene. (4) Lederutvikling ved VID skal utvikle ledere 
individuelt, i ledergruppene og på et mer helhetlig nivå. (5) Lederutviklingstiltak skal 
gjøre lederjobben lettere, og (6) lederopplæring og internopplæring skal gjøre ansatte 
i stand til å lettere utføre sine arbeidsoppgaver. (7) Arbeidet skal tilrettelegge for den 
enkeltes kompetanseheving, og (8) interne opplæringstiltak organisert fra sentralt 
hold, skal støtte på tvers og fremme felles kultur. RLM var fornøyd med en godt 
forberedt sak. Det ble gitt positiv tilbakemelding på anbefalingene, og spesielt 
forslaget om å koble på lederne i hele strategiprosessen. Her er det viktig å starte 
med RLM selv, og samle erfaringer om hvordan det er å lage strategi. Videre kom 
det innspill om viktigheten av å etablere et talentprogram ved VID der fremtidige 
ledere blir en del av et utviklingsløp kan man sikre god tilgang på ledere i fremtiden. 
VID-akademiets sider på vid.no/vid-akademiet er under utvikling; noe skal ligge 
åpnet, mens noe skal ligge skjult for interne brukere. RLM ga sin tilslutning til 
anbefalingene med et ønske om oppfølging av saken i desember, noe er i budsjett, 
andre ting må inn i budsjettet, og tiltak for RLM skal settes i gang. Det planlegges å 
sette opp kurs til høsten, gjerne med fokus på utdanningsledelse.   
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106/21 Etablering av HR partner-team   
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 106/21 
 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte fikk presentert forslag til ny modell for HR-støtte på enhetene. Det 
skal settes opp tre dedikerte team som skal hjelpe fakultetene og enhetene med HR-
tjenester, med følgende inndeling:  

• Team A: Kristina Sætran og Astrid Nøss Olsen / Ingrid Dahn (nyansatt med 
oppstart 1. aug) 

• Team B: Merethe Goplen Gulliksen og Susanne Deila Finne 
• Team C: Martin Ekran (nyansatt med oppstart 1. okt) og Magnus Lind 

 
Inndeling per avdeling vil se slik ut fra og med 1. august:  
Avdeling for forskning Team A  
Fakultet for sosialfag Team A 
Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag 

Team A 

Fakultet for helsefag Team B 
Avdeling for utdanning Team C 
Avdeling for administrativ støtte og 
virksomhetsutvikling 

Team C 

 
RLM vedtok ordningen med ønske om at på sikt dette kan hjelpe med å avlaste de 
administrative ressursene som har blitt brukt til HR-oppgaver på fakultetene og i 
enhetene. Det ble også kommentert at direktør administrasjon skal gå igjennom de 
administrative ressursene på fakultetene og enhetene for å få en oversikt over 
ressursene og hvordan de er organisert. 
 
 
107/21 Gjennomgang av avviksrapporter pr. april 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 107/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte gikk igjennom avviksrapporteringen for 1. tertial med fokus på 
sykefravær, bruk av overtid og kompetanse per fakultet/enhet. Resultatet for VID er 
på 14,7 MNOK i overskudd. 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). På grunn av høyt 
sykefravær har det blitt brukt overtid. Det forklarer til dels avvik på lønn. Det er 
innenfor BA sykepleie i Oslo at det har blitt tatt ut mest overtid. Det ble diskutert om 
også vakanser løses med overtid, og om overtid kommer i tillegg til FOU-tid. Det skal 
jobbes med å snu trenden med overtidsbruk, gjennom å forstå grunnene til at 
sykefraværet ligger høyt (hva skyldes langtidssykefravær, hvem er sykemeldt, og 
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hvordan sette inn gode tiltak), og jobbe med å snu ressursmangelen – flere 
nyansettelser begynner til høsten. Fremover skal overtid avtales på forhånd med 
leder og godkjennes av dekan. Det skal være transparens i RLM hvordan dette 
løses. Kompetansebehov per BA, MA og videreutdanning skal vurderes, og 
viktigheten av å ha høy kompetanse på BA-nivå skal fremsnakkes.  
 
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. 
Dessuten vil flere nyansatte som starter i august føre til en høyere kompetanseandel 
på fakultetene til høsten.  
 
Det var også kommentarer på prosjektinntekter. Vi ligger 1 MNOK under budsjett per 
dags dato, men flere prosjekter vil dukke opp til høsten. Vi lykkes med Diku-søknader 
og det kan trekkes læring fra hele organisasjonen om hvordan lykkes med 
søknadsskriving.  
 
Nå det gjelder forskning er det stort fokus på gjennomstrømning av ph.d.er og å sette 
inn tiltak for å lykkes, som f.eks. insentiver for å levere på normert tid. Det ble også 
kommentert at tallene i Visma ikke er oppdatert når det gjelder opprykk til blant annet 
professor. Prorektor for forskning og HR skal møtes for å rette opp feil. Ellers er det 
leders ansvar at tallene i Visma er oppdatert. Det er ønske om å få på plass 
opplæring i Visma for lederne.  
 
 
108/21 Halvårs-rapport til rektors ledermøte om status for 3IN-
samarbeidet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 108/21 
 
 
Vedtak 
RLM besluttet å forskyve denne saken til etter sommerferien.  
 
 
109/21 Evaluering av VIDs profilemne, Livssyn, verdier og 
relasjoner i profesjonell praksis 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 109/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte fikk presentert anbefalingene fra evalueringen av profilemnet som 
har pågått våren 2021. Den eksterne arbeidsgruppen har funnet at profilemnet holder 
i all hovedsak høy faglig kvalitet, framstår attraktivt og med klar arbeidslivsrelevans 
og relevans for videre studier. Profilemnet er et ambisiøst prosjekt som VID skal ha 
honnør for å ha utviklet og etablert. Samtidig er det mye som tyder på at den 
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nåværende organiseringen ikke er optimal, og at det foreligger en spenning mellom 
behovet for enhetlige fellesløsninger og faglig eierskap lokalt. Det bør i det videre 
arbeidet med profilemnet gjøres tydeligere hva som er målsettingen med emnet. I 
sine kommentarer bekreftet RLM at organiseringen kan tydeligere forenkles. Det var 
også enighet om at formålet med profilement bør være knyttet til å styrke verdier i 
profesjonsutøvelsen i de utdanningene VID utdanner til. Temaet tverrprofesjonell 
samhandling har lenge vært en viktig hensikt med emnet, men dette fremstår ikke 
lenger som realistisk å oppnå som en del av gjennomføringen av emnet. Gjennom 
profilemnet skal særlig verdispørsmål og livssyn rendyrkes, og fasetter som etikk, 
mangfold, sosial bærekraft og akademisk frihet kan bringes inn. Det vil også gi et 
avtrykk av VID-profilen i våre utdanninger og innenfor forskning. Når det gjelder 
lederskapet av profilemnet og hvordan dette skal tas videre, ble det bestemt at det 
skal være faglig og strategisk forankret, med RLM som eiere, i linje ned til Fakultet for 
teologi, diakoni og ledelsesfag, der allokerte ressurser håndterer innholdet med 
dekanen tett koblet på. Alle dekanene har også et særlig ansvar for at profilemnet 
følges opp på eget fakultet. I tillegg prioriteres det ekstra ressurser for å få opp felles 
ressursmateriall av høy kvalitet. SLIPP-miljøet skal engasjeres for å få til en god 
videoproduksjon av undervisningen. Det settes av en sentral ressurs til den sentrale 
koordineringen av profilemnet, som FTDL nå får ansvar for. Det forventes også en 
enklere koordinering mellom alle emneansvarlige. Oppfølging: Dekanene på 
Fakultet for sosialfag og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag og prorektor for 
utdanning setter seg sammen etter sommeren for å formulere ferdig organiseringen 
av profilement.  
 
 
110/21 Evaluering av komiteer under Utdanningsutvalget og 
fagutvalg – forslag til endringer på bakgrunn av evalueringen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 22.06.2021 110/21 
 
 
Vedtak  
Rektors ledermøte fikk en presentasjon av evalueringen av komiteer under 
Utdanningsutvalget med forslag til endringer. Anbefalingen er (1) å avvikle E-
læringskomiteen, og SLIPP får et tydeligere mandat til å fremme og koordinere 
samarbeid mellom fakultetene og sentrene om pedagogisk utvikling, inkludert 
innenfor e-læring, (2) Bachelorkomiteen og Masterkomiteen omorganiseres, gis nye 
navn (Bachelorforum og Masterforum) og nye retningslinjer som rendyrker 
funksjonen som faglig forum for ledere av bachelor-/masterutdanninger med 
oppgaver knyttet til kunnskaps- og erfaringsutveksling og å initiere felles 
policyutforming der det er behov for det, og (3) fagutvalgenes retningslinjer revideres 
ikke i denne omgangen. Følgende kommentarer ble gitt av RLM. Det ble stilt 
spørsmål vedrørende hvordan de nye forumene tenkes inn mot lederutvikling, og 
hvordan de vil organiseres slik at de blir effektive fora. Det ble nevnt at det er behov 
for å få syklusene til å henge godt sammen fra BA til ph.d, og påse god kobling med 
forskning og innovasjon, og at dette må sees i sammenheng med hvordan UU er 
organisert. UU bør slippe å få saker som kan tas på lavere nivå. Det positive med 
forslaget om BA- og MA-fora er at man kobler miljøer på tvers av organisasjonen. 
Dessuten er de tenkt som arenaer for erfaringsutveksling, og ikke formelle komiteer 
som fatter vedtak. Dette vil gi et potensial for utvikling som en ikke ville fått ved å 
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legge ned komiteene. Oppfølging: RLM vil få sak fra prorektor for utdanning om 
forslag til deltakere i BA- og MA-foraene etter sommeren.    
 
 
111/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
 
1. Høringsinvitasjoner per 18.6.2021: 
 
Disse sakene ble meldt inn:  
2. Campusledelse  
3. Status, budsjettprosess høsten 2021 
 
Vedtak 
1. RLM besluttet å vurdere høringsinvitasjonene i neste RLM etter sommeren. 
2. Direktør administrasjon presenterte forslag til campusledelsesfunksjon. Opp til nå 

har det vært campusledere i fire byer på enten dekan- eller prodekan nivå, med 
litt forskjellige rapporteringslinjer. VID har et prinsippnotat fra fusjonsplattformen 
om stedlig tjeneste og sikring av fellestjenester som danner en del av bakgrunnen 
for saken. Den nye campuslederfunksjonen skal kobles til utvalgte fokusområder 
og prosesser som er like på tvers av campus. Funksjonen skal være lik på tvers 
av campusene for å påse at aktivitetene har samme kvalitet, og for å sikre 
koordinering og informasjonsflyt. Gjennom en matriseløsning sørger campusleder 
for at aktivitetene og ressursene henger godt sammen, ettersom HR og 
økonomitjenester ikke tenkes stedlig ved alle campuser. Campusleder skal være 
en pådriver, og ta ut potensialet campus har for å bli en hub for studenter, ansatte 
og miljøet rundt. Det skal blant annet lages et årshjul for campusaktivitet med en 
årsplan for campus som forankres i RLM, og revideres hver 6. måned. Når det 
gjelder prosess skal det arbeides frem en endelig rollebeskrivelse av 
campusledelse etter sommeren før saken diskuteres i VIDs demokratiske organer 
til høsten. Rektor fatter en beslutning, og så gjelder endringene fra om med 
1.1.2022. RLM drøftet saken og ga innspill om at studieseksjonen, biblioteket og 
forskningsadministrasjonen også skal inngå i modellen. Når det gjelder mottak av 
nyansatte skal nærmeste leder sørge for at dette er godt organisert, uavhengig av 
campus. Det kom også kommentarer til rapporteringslinjene fra campusleder og 
funksjonen campusrådet skal ivareta i lys av ny campuslederrolle. Oppfølging: 
Rollebeskrivelsen skal ferdigstilles, og så skal saken videre til drøfting i AMU, 
TVAU etter sommeren. 
 

3. RLM tok til orientering status for budsjettprosessen høsten 2021. Når det gjelder 
oppfølging av digitaliseringsrapporten skal det jobbes frem en totalliste av 
prioriterte behov som skal følges opp videre, og med full tyngde i 2022. Det skal 
også jobbes med å budsjettere årsverk, samt utvikle fellestjenester med lønn og 
økonomi sammen med Diakonhjemmet.   
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