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Arkivsak-dok.: 19/00204-9 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 07.05.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 7. mai 2019 godkjennes



13/19 Rektors orientering -   :

Denne behandlingen '13/19 Rektors orientering' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 19/00765-1 Arkivkode.:
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

Regnskap/økonomirapportering pr mars 2019

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret tarregnskap per 31. mars 2019 til orientering.

Saksframstilling
Resultatet per mars 2019 viser ca. 4,5 MNOK i underskudd mot ca. 6,9 MNOK i underskudd i
budsjett, dvs. et positivt avvik på 2,4MNOK. Inntektene er ca. 3,7 MNOK lavere, personalkostnadene
er ca. 3,7 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 2,3 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,2 MNOK
høyereenn budsjett.

Balansen per mars 2019 viser at VID har ca. 214,4 MNOK i eiendeler, hvorav 21,1 MNOK i
anleggsmidler og 193,3 MNOK i omløpsmidler. VID har 37,8 MNOK i egenkapital og 176,6 MNOK i
kortsiktig gjeld.

Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per mars at høgskolen styrer
mot et resultat i henhold til budsjett.

Vedlegg:
1. Resultatregnskap pr 31.03.19
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Resultatregnskap per 31.3.2019
Resultatet per mars2019 viser ca. 4,5 MNOK i underskudd mot ca. 6,9 MNOK i underskudd i budsjett,
dvs. et positivt avvik på 2,4MNOK. Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga. feriepenger, men
inntekter i samtlige måneder inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne direkte
sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i løpet av
året. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019.

Resultat er ca. 2,4
MNOK bedre enn
budsjett. Inntektene
er ca. 3,7 MNOK
lavere,
personalkostnadene
er ca. 3,7 MNOK
lavere, øvrige
kostnader er ca. 2,3 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjett.

Prognose for året

Det er tidlig å gi en presis prognose for året. Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen både
på inntekts-og kostnadssiden, med størst usikkerhet knyttet til utviklingen i prosjektinntektene,
lønnsoppgjøret og kostnader knyttet til campusutvikling. Til tross for usikkerhet i enkeltposter
indikerer økonomigjennomgangen per mars at høgskolen styrer mot et resultat i henhold til budsjett.

INNTEKTER
Inntektene per marser på ca. 113,2 MNOK, som er ca. 3,7 MNOK lavere
enn budsjett.

Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter,
gaveinntekter, statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er
redegjort for nedenfor.

Tabell 1 inntekter per 31. mars

Regnskap 31.3.19
(Tall i hele tusen) Regnskap Budsjett Bud Avvik

Års bud
2019

Inntekter 113 190 116 927 -3 737 474 510
Personalkostnader -87 244 -90 912 3 668 -343 116
Øvrige driftskostnader -30 981 -33 331 -2 350 -132 435
Finansposter 576 375 201 1 499
Resultat -4 459 -6 941 2 482 458
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Prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag-og bidragsprosjekter. Det er
budsjettert med ca. 38,3 MNOK i prosjektinntekter i 2019 som utgjør ca.
8prosent av totale inntekter.

Per marser prosjektinntektene 7,1 MNOK som er ca. 2,7 MNOK under
budsjett. Det negative avviket kan til en viss grad forklares med
periodisering av inntekter og at enkelte prosjekter settes i gang senere enn planlagt, men det er
usikkerhet knyttet til utviklingen i prosjektinntektene og vil bli gjennomgått mer detaljert i
tertialrapporteringen. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det negative avviket vedrørende
prosentinntekter vil akkumuleres opp til et betydelig negativt avvik for året.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og
påvirkes av antall studenter og nivået på studieavgiftene.

Det er budsjettert med 61,9 MNOK i studieinntekter i 2019 som er ca. 13
prosent av totale inntekter.

Studieinntektene er ca. 0,4MNOK lavere enn budsjett per mars. Dette
skyldes at det er noe færre studenter enn budsjettert i enkelte utdanninger
at enkelte, mindre studieprogram ikke har startet opp og derfor er ikke
studieavgiften utfakturert. Det forventes likevel at studieinntektene per
første halvår blir noe lavere enn budsjett, mens det for høstsemesteret er for tidlig å si noe om
eventuelle avvik. Færre studenter enn budsjettert vil kunne medføre lavere produksjon av
studiepoeng som igjen vil kunne påvirke statstilskuddet om to år. Denne posten vil bli gjennomgått i
detalj i tertialrapporteringen.

Gaveinntekter
I budsjett for 2019 er det budsjettert med ca. 4,0 MNOK i gaveinntekter og
tilskudd fra eier (tilskudd fra eier utgjør 0,9 MNOK), som totalt utgjør 0,8
prosent av totale inntekter.

Gaveinntekter og tilskudd fra eier er ca. 0,5 MNOK lavere enn budsjett som
kan forklares med at vi foreløpig ikke har mottatttilskudd fra eier.
Gaveinntektene 0,2 MNOK lavere enn budsjett, men erfaring fra tidligere år
tilsier er at gaveinntektene øker annet halvår, noe som ikke er fullt ut
hensyntatt i periodiseringen av budsjett.

Statstilskudd
I budsjett for 2019 er det budsjettert med ca. 362,6 MNOK i statstilskudd som utgjør ca. 76 prosent av
totale inntekter. Høgskolen har mottatt samme beløp fra Kunnskapsdepartementet som budsjettert
for 1. halvår, og er derfor på budsjett per mars.
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Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter

I budsjett for 2019 er det budsjettert med 7,7 MNOK i inntekter på denne posten, som utgjør under

2 % av totale inntekter. Posten består av inntekter knyttet til utleie av lokaler, kantinesalg og

tjenester. Inntektene per mars er omtrent på budsjett.

KOSTNADER
Kostnadene per marser på ca. 118,2 MNOK som er ca. 6,0 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 343,1 MNOK totalt for 2019 som er 72,3 prosent av totale
inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader

Personalkostnadene er ca. 3,7 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere fastlønn (+0,6 MNOK),
sosiale kostnader (+0,2 MNOK) ogvariabel lønn (+2,2 MNOK). Refusjoner er høyere enn budsjett
(+0,8MNOK). Øvrige personalkostnader er noe høyere enn budsjett(-0,1 MNOK).

Fast lønn
Fastlønnen er ca. 0,6 MNOK lavere enn budsjett. Deter et avvik på 1,0 %.
Avviket skyldes at enkelte ansettelser er kommet senere enn lagt til grunn i
budsjett. Videre utvikling avhenger av at ansettelser følger budsjett, men kan
styres underveis. Det er større usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret, hvor det i
budsjett er det lagt til grunn et lønnsoppgjør på 3 prosent, eventuelle avvik vil
naturlig nok påvirke fastlønnskostnadene fremover.
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Variabel lønn

Variabel lønn er ca. 2,2 MNOK lavere enn budsjett. Denne posten må sees i
sammenheng med fastlønn og refusjoner. Lavere fastlønn og høyere
sykefravær vil kunne føre til høyere variabel lønn. Det er særlig honorar til
eksterne forelesere som har et positivt avvik, men enkelte forelesere
fakturerer sent. Det betyr at det positive avviket kan være noe mindre enn
bokført.

Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er 0,2 MNOK lavere enn budsjett. Detskyldes lavere lønnskostnader enn
budsjettert.

Refusjoner

Refusjoner er 0,8MNOK høyere enn budsjett. Langtidssykefraværet er noe
høyere enn budsjettert og kombinert med en generell forsiktig
budsjettering av sykerefusjoner, forklarer hvorfor refunderte sykepenger er
høyere enn budsjettert. Det er grunn til å tro at sykerefusjoner vil bli
høyere enn budsjett for året.

Øvrige driftskostnader
Det er budsjettert med 132,4 MNOK i øvrige driftskostnader i 2019, som
utgjør 27,9 prosent av inntektene. De største postene er eiendom (ca. 64,5
MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 12,5 MNOK),
administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, Kopinor, telefon,
porto, totalt ca. 14,1 MNOK), markedsføring (ca. 3,9 MNOK) og reise-og
seminarkostnader (ca. 13,9 MNOK).

Per marser øvrige driftskostnader på 30,9 MNOK, som er ca. 2,3 MNOK
lavere enn budsjett. Det er høyere kostnader enn budsjettert for drift av IT-
programmer (-0,6 MNOK). Dette skyldes i hovedsak periodisering av enkelte
fakturaer, og indikerer ikke at årsbudsjettet vil bli overskredet for denne posten. Det er lavere
kostnader enn budsjettert for reise-ogseminarkostnader (+1,2 MNOK), mens de er på ca samme nivå
i år som i fjor, mens budsjettet i 2019 er noe høyere. Tidligere erfaring tilsier at reisekostnadene øker
utover året, noe som nok ikke i tilstrekkelig grad er periodisert i budsjettet. Eiendomskostnaden har
et positivt avvik (+0,8 MNOK). Avviket skyldes i hovedsak etterslep av fakturaer vedrørende
vaktmestertjenester og elektrisitet.

I sum er øvrige kostnader er lavere enn budsjett og kan i en viss grad styres underveis. I etterkant av
diskusjon om campusutvikling i forrige styremøte,er det fulgt opp med å knytte til oss ekstern
bistand i prosjekter med tanke på forberedelse av fase 2 i campusutvikling. Disse kostnadene er i liten
grad budsjettert og kostnadene vil komme i 2. kvartal.

BALANSE PER 31.03.2019
Balanse VID 31.03.19 31.12.18
Anleggsmidler 21 095 643 22630 966
Bankinnskudd 184721 144 91 342 272
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Balansen viser at VID har ca. 214,4 
MNOK i eiendeler, hvorav 21,1 
MNOK i anleggsmidler og 184,7 
MNOK i bankinnskudd. Økningen i 
bankinnskudd sammenlignet med 
31.12.18 skyldes primært at 
statstilskuddet utbetales på forskudd.  
 
VID har 37,8 MNOK i egenkapital som er en reduksjon fra 31.12.18 pga. negativt resultat hittil i år. 
 
Den kortsiktige gjelden er på ca. 176,6 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.18 skyldes at 
forskuddet på statstilskuddet og studieinntekter er periodisert som en kortsiktig gjeld. Andre store 
poster er leverandørgjeld på ca. 6,6 MNOK, skyldig skatter og avgifter på ca. 15,0 MNOK og påløpte 
lønninger og feriepenger på 35,0 MNOK.  

 

Omløpsmidler    193 300 253     99 370 121  
Sum Eiendeler    214 395 897    122 001 087  

   
Egenkapital     37 798 665    42 259 898 
Kortsiktig gjeld   176 597 232   79 741 189  
Sum gjeld og egenkapital   214 395 897  122 001 087  
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Arkivsak-dok.: 19/00099-13 Arkivkode.:
SaksbehandlerConstanze von Essen

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

HMS-årsrapport 201 8

Forslag til vedtak:
HMS-årsrapport 2018 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering.

Saksframlegg
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) stiller krav om at arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgir «rapport om sin
virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner».
Jf. § 7-2. (1) skal Arbeidsmiljøutvalget«virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»

Det utarbeides følgelig årlig en HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte
aktiviteter.

Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med helse,
miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt arbeidsmiljø, i tillegg til at
VIDs HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VIDs overordnede målsettinger. HMS rapporten redegjør i kapittel
to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-arbeidet, avvik og det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel
ni viser en kort oppsummering over verneområdenes aktiviteter.

HMS-årsrapporten for 2018 ble behandlet og vedtatt i AMU den 29.4.2019 og er oppdatert iht. innspillene som
fremkom i møtet.

Hovedtrekkene

Sykefravær
Sykefraværet i 2018 var på 5% som er en reduksjon på 9% sammenlignet med 2017 hvor sykefraværet var
5,5%. Sett i lys av fusjonene og virksomhetsoverdragelsene som er gjennomført de siste årene, er vurderingen
at det er tilfredsstillende at sykefraværet er redusert og at en er så tett på å nå målet om et sykefravær lavere
enn 5%.
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å tilrettelegge for
ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som redusert/tilpasset arbeidstid,
mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre hjelpemidler, men også tilbud om psykologtimer
og arbeidsplassvurderinger.

Overordnede saker i 2018
I 2018 har det vært tre saker som primært har preget VIDs overordnede HMS-arbeid:
• Campusutvikling
• Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen
• Virksomhetsoverdragelser

VID har jobbet målrettet med samlokalisering i Oslo, Rogaland og Bergen og har, basert på campusstrategien,
utarbeidet rom- og funksjonsprogram for campusene som er grunnlaget for bestillingene til arkitektene som
arbeider med å utforme VIDs framtidige campus. Det er etablert flere prosjekt som sluttføres i 2019 som skal
sikre at utvikling av byggene og de fysiske premissene i fellescampus er i samsvar med utvikling av innhold og
organisering, dvs. av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og undervisningsformene.
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I samsvar med høgskolens virksomhetsplan og internkontrollforskriften har VID i 2018 for første gang 
gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. AMU valgte verktøyet ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser), 
utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren, som metode for undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen 
viste gode resultater innenfor de fleste indikatorene også sammenlignet med UH-institusjonene som benytter 
seg av det samme verktøyet. Resultatene ble fulgt opp i enhetene som utviklet målrettede tiltak basert på 
resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen.  
 
I 2018 ble KUN virksomhetsoverdratt til VID med virkning fra den 1.9.2018. I tillegg ble 
virksomhetsoverdragelsen av SEPREP sin utdanningsvirksomhet til VID forberedt og gjennomført med virkning 
fra den 1.1.2019. Det ble lagt vekt på å sikre de ansattes rettigheter og gode prosesser. Det ble gjennomført 
risikoanalyser og etablert et prosjekt for å sikre sikker overgang og drift.  
 
Sikkerhet og beredskap 
Beredskapsplan for VID som beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering av kriser, 
herunder varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over egne 
enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med, ble vedtatt av styret i 2016 
og oppdatert i 2018. Høgskolen har i 2018 gjennomført beredskapsøvelse på overordnet nivå sammen med 
studiested Sandnes. Det ble i 2018 vedtatt en rutine for brannforebyggende arbeid og det ble 
gjennomført/tilbudt et opplæringsprogram for alle ansatte i VID.  
 
Konklusjon 
AMU konstaterer at VIDs HMS-arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og påpeker at 
verneområdenes HMS-årsrapporter tydeliggjør at det er etablert et godt og systematisk HMS-arbeid i VID, 
spesielt etter tre år med krevende fusjonsarbeid. Verneområdene viser utvikling og forbedring når det gjelder 
det systematiske HMS-arbeidet og det trekkes fram at alle medarbeidere har gjennomført medarbeidersamtaler, 
med unntak av verneområder hvor det har vært utskiftning av ledere og man har ventet på at ny leder kommer 
på plass.  
 
 

Vedlegg:  
HMS-årsrapport 2018 
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1 Oppsummering og konklusjon  

 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner».  
Jf. § 7-2. (1) skal Arbeidsmiljøutvalget «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»  
Det utarbeides følgelig årlig en HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-
relaterte aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VIDs HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VIDs overordnede 
målsettinger.  
 
Høgskolestyret fører tilsyn med VIDs HMS-arbeid gjennom årlig rapportering, mens AMU vedtar 
overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), lederne, verneombudene og alle ansatte 
som skal påse at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
 
HMS rapporten redegjør i kapittel to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-arbeidet, avvik og 
det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel ni viser en kort oppsummering over verneområdenes 
aktiviteter.  
 
I henhold til IA-avtalen skal IA-arbeidet integreres i det systematiske HMS-arbeidet. AMU har valgt å 
ta utgangspunkt i HMS-handlingsplanen ved valg av satsningsområder.  HMS-handlingsplan for VID 
tar igjen utgangspunkt i IA-avtalen. VIDs HMS-handlingsplan for 2016-2018 ble revidert i 2018. 
 
Sykefraværet i 2018 var på 5% som er en reduksjon på 9% sammenlignet med 2017 hvor 
sykefraværet var 5,5%. Sett i lys av fusjonene og virksomhetsoverdragelsene som er gjennomført de 
siste årene, er vurderingen at det er tilfredsstillende at sykefraværet er redusert og at en er så tett på 
å nå målet om et sykefravær lavere enn 5%. 
 
I 2018 har det vært tre saker som primært har preget VIDs overordnede HMS-arbeid: 

• Campusutvikling 

• Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen 

• Virksomhetsoverdragelser 
  
VID har jobbet målrettet med samlokalisering i Oslo, Rogaland og Bergen og har, basert på 
campusstrategien, utarbeidet rom- og funksjonsprogram for campusene som er grunnlaget for 
bestillingene til arkitektene som arbeider med å utforme VIDs framtidige campus. I tråd med 
campusstrategi og prinsipper og føringer for romprogrammeringen fra styret, forutsetter rom- og 
funksjonsprogrammene en høyere bruksgrad av arealene for undervisning/læring så vel som for 
arbeid og samarbeid. Det er etablert flere prosjekt som sluttføres i 2019 som skal sikre at utvikling av 
byggene og de fysiske premissene i fellescampus er i samsvar med utvikling av innhold og 
organisering, dvs. av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og undervisningsformene. 
 



15/19 HMS-årsrapport 2018 - 19/00099-13 HMS-årsrapport 2018 : HMS-årsrapport 2018

 

4 
 

I samsvar med høgskolens virksomhetsplan og internkontrollforskriften har VID i 2018 for første gang 
gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. AMU valgte verktøyet ARK (Arbeidsmiljø- og 
klimaundersøkelser), utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren, som metode for 
undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen viste gode resultater innenfor de fleste indikatorene også 
sammenlignet med UH-institusjonene som benytter seg av det samme verktøyet. Resultatene ble 
fulgt opp i enhetene som utviklet målrettede tiltak basert på resultatene i 
arbeidsmiljøundersøkelsen. Oppfølging av tiltakene vil ved mange enheter fortsette i 2019. 
 
I 2018 ble KUN virksomhetsoverdratt til VID med virkning fra den 1.9.2018. I tillegg ble 
virksomhetsoverdragelsen av SEPREP sin utdanningsvirksomhet til VID forberedt og gjennomført 
med virkning fra den 1.1.2019. Det ble lagt vekt på å sikre de ansattes rettigheter og gode prosesser. 
Det ble gjennomført risikoanalyser og etablert et prosjekt for å sikre sikker overgang og drift.  
 
Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og ble oppdatert i 2018. Beredskapsplanen 
omfatter hele høgskolen og beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering 
av kriser, varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over 
egne enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med.  
Høgskolen har i 2018 gjennomført beredskapsøvelse på overordnet nivå sammen med studiested 
Sandnes og 1 av 7 lokale innsatsgrupper er øvet i 2018 (Sandnes).  
 
Det ble i 2018 vedtatt en rutine for brannforebyggende arbeid og det ble gjennomført/tilbudt et 
opplæringsprogram for alle ansatte i VID.  
 
VID har i 2018 etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet.  
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre 
hjelpemidler, men også tilbud om psykologtimer og arbeidsplassvurderinger. 
 
Alle ansatte har gjennomført eller fått tilbud om medarbeidersamtaler.  
 
Vurderingen er at VIDs HMS arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og at målene i 
høgskolens HMS – handlingsplan i all hovedsak er oppnådd. 
 

2 Formålet 

Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner». VID utarbeider følgelig årlig en 
HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VIDs HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VIDs overordnede 
målsettinger:  

• Holde sykefravær på et lavt nivå og styrke jobbnærværet 

• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø 

• Sikre et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø 

• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 
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• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
AMU har vedtatt at HMS-handlingsplanen følger IA-avtalens virkningsperiode, med årlige 
revideringer. Følgelig vil årets HMS-årsrapport ha fokus på de samme målene som rapporten for 
2017. Fra 2019 er en ny HMS-handlingsplan implementert. Denne er noe endret pga. endringer i den 
overordnede IA-avtalen.     
 
 

3 Organisering av HMS-arbeidet  

Ved VID er HMS-arbeidet organisert på følgende måte: 
 

• Høgskolestyret fører tilsyn gjennom årlig rapportering (HMS-årsrapport)  

• AMU vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 

• Rektor er overordnet ansvarlig for HMS-arbeidet, men ansvaret er delegert til HR-sjef. 

• Rektor ved HR-sjef er ansvarlig for at ledere, hovedverneombud og medlemmer i AMU får 
nødvendig HMS-opplæring. 

• Direktør for administrativ støtte er beredskapsleder og også øverste ansvarlig for høgskolens 
brannvernopplæring. 

• Fakultets/enhetsleder i verneområdene er ansvarlig for at lokale HMS-handlingsplaner 
utarbeides, at HMS-arbeidet følges opp og at verneombud og ansatte i verneområde får den 
nødvendige HMS-opplæring. 

 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Læringsmiljøutvalget (LMU) og 
verneombudene som skal påse at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
Annethvert år utarbeider og implementerer VID en høgskoleovergripende HMS-handlingsplan med 
overordnede mål og tilsvarende aktiviteter. HMS-arbeidet skal både foregå overordnet i VID og i de 
enkelte enhetene og verneområdene. Det gjøres oppmerksom på at VIDs matriseorganisering 
medfører at enhetene og verneområdene ikke nødvendigvis er sammenfallende.  
Verneområdene utarbeider lokale handlingsplaner basert på VIDs overordnede handlingsplan, med 
lokale mål og aktiviteter.  
 
Både ledere og ansatte har ansvar for at det implementeres og utøves systematisk HMS-arbeid ved 
VID og høgskolens ansatte skal være kjent med høgskolens organisering av HMS-arbeidet og 
tilhørende relevant regelverk.  
 
Opplæring av verneombud og medlemmer i AMU er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og alle roller som er 
lovpålagt å ha nødvendig opplæring har gjennomført dette. Det sjekkes årlig om nye ledere eller 
verneombud har et opplæringsbehov som dekkes gjennom eksterne kurstilbud. 
 

3.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

3.1.1 Om AMU 

AMU er som et lovpålagt og partssammensatt utvalg for HMS-arbeid representert gjennom 
høgskolens ledelse, hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.  VID har 
satt seg som mål at alle studiesteder skal være representert i VIDs AMU.  Medlemmer velges for 2 år 
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av gangen fra 1. januar til 31. desember. Inneværende periode løper fra 2016 – 2018. HR-seksjonen 
har fast sekretærfunksjonen i utvalget. 
 
AMUs mandat er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i 
planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av 
arbeidsmiljøet. 

3.1.2 AMUs satsningsområder 2016 - 2018 

1. Holde sykefraværet på et lavt nivå og styrke jobbnærværet  

• Mål for VID for 2018: Sykefravær blant høgskolens ansatte skal ligge under 5%. 

• Ansvarlig: Ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, HMS-gruppene. 

 

2. Bedre arbeidsmiljøet, forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, 
samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet  

• Tiltak: dialogmøter, arbeidsplassvurderinger, tettere dialog. 

• Ansvarlig: Ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, HMS-gruppene. 

 

3. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 

• Tiltak: Tilrettelegging i enkeltsaker. 

• Ansvarlig: Ledere, bedriftshelsetjenesten, NAV. 
 

4. Tilrettelegge for utprøving av personer med redusert arbeidsevne henvist fra NAV 

• Tiltak: Tilrettelegging i enkeltsaker, vurdering av arbeidstrening. 

• Ansvarlig: Ledere, NAV og HR-seksjonen. 
 

5.  VID: Fremme yrkesaktivitet for ansatte i livsfasen «senior» 

• Tiltak: Vurdere behov/mulighet for tilrettelagt arbeidsplass, avklare behov for 
kompetansehevingstiltak. 

• Ansvarlig: Ledere og bedriftshelsetjenesten. 
 

6. Fremme et attraktiv og stimulerende psykososialt arbeidsmiljø hvor det er et 
kollektivt ansvar for alle medarbeidere 

• Tiltak: Planlegge, gjennomføre og følge opp arbeidsmiljøundersøkelse i 2018. 

• Ansvarlig: HR-seksjonen, ekstern aktør, ledere, AMU. 
 

7. Utvikle medarbeiderskap med et forpliktende og konstruktivt samspill i et godt 
lederskap og medarbeiderskap 

• Tiltak: Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler, revidere mal for 
medarbeidersamtaler. 

• Ansvarlig: AMU, ledere, drift og HR-seksjonen.  
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8. Det fysiske arbeids- og læringsmiljøet skal fremstå på en attraktiv og forsvarlig 

måte og være tilpasset bruken. Arbeidstakerne skal være vernet mot fysiske 

helseskader og det fysiske arbeidsmiljøet skal ivaretas 

• Tiltak: Internt tilsyn, opplæring, vernerunder, informasjon og undervisning i samarbeid med 
BHT. 

• Ansvarlig: Leder, verneombud, HR-seksjonen, BHT. 
 

9. Alle ansatte ved VID vitenskapelige høgskole tar ansvar for et rusfritt/spillefritt 

arbeidsmiljø 

• Tiltak: Informasjon til alle ansatte i personal-/HMS-håndboken, årlige møter i AKAN-utvalget, 

oppfølging i enkeltsaker og undervisning i AKAN-arbeid 

• Ansvarlig: Leder, AKAN-kontakt, HR-seksjonen, BHT. 

 

10. Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 

• Tiltak: Ledere/verneombud/andre gjennomfører lovpålagt HMS-opplæring tilpasset aktuelle 

risikoområder, Evaluering av AMU og AUs roller. 

• Ansvarlig: Ledere, HR-seksjonen, verneombudene, tillitsvalgte.  

 

11. HMS-arbeidet skal være forankret i ledelsen på alle nivå i høgskolen 

• Tiltak: Tilrettelegge for aktiv medvirkning fra medarbeidere gjennom møter og sosiale 

arrangementer. 

• Ansvarlig: Ledere, ansatte, verneombudene.  

 

12. Beredskap: VID vitenskapelige høgskole skal ha en kompetent beredskap og en 

oppdatert beredskapsplan 

• Tiltak: Gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger, oppdatere beredskapsplanen, 

gjennomføre årlige øvelser. 

• Ansvarlig: Ledere, ansatte, sentral beredskapsgruppe.  

 

13. Brannsikkerhet: VID vitenskapelige høgskole har en forsvarlig brannberedskap og 

vern mot brann  

• Tiltak: Gjennomføre brannforebyggende kontroll og brannøvelser overholde rutiner for å 

formidle beredskapsplanen, spesielt ved nyansettelser. 

• Ansvarlig: Ledere, verneombudene, beredskapsgruppen.  

 

14. Registrere og behandle avvik 

• Tiltak: Aktiv bruk av det elektroniske systemet for kvalitet- og avvik til bruk for studenter og 

ansatte. 

• Ansvarlig: Studenter, ansatte, ledere, verneombudene, drift.  
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3.1.3 Representanter i AMU pr. 31.12.2018 

Arbeidstakerrepresentanter 

Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas   Vara: Eldri Kolltveit 
Verneombud Eldri Kolltveit   Vara: tillitsvalgt Ulf Berge 
Verneombud Rønnaug Refsaas   Vara: tillitsvalgt Ella Flatland 
Verneombud Kjellaug Nautvik Tvedt   Vara: tillitsvalgt Bjørg Bergøy Johansen 

Arbeidsgiverrepresentanter  

Rektor Ingunn Moser   Vara: Bård Mæland 
Dir. for adm. støtte Ståle Søbye   Vara: Tomas Drønen 
HR-sjef Constanze von Essen   Vara: Kristin Fjelle Tjelde 
Dir. for fagstøtte Anneline Røssland,    Vara: Elisabeth Brodtkorb 
       fra 1.8.18-1.12.18 Margrethe Løfqvist 
    
Ingvild Skansen fra HR-seksjonen er AMU- sekretær. Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 
deltar fast i AMU-møtene ved VID. AMU- leder for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018: Constanze von 
Essen, arbeidsgiverrepresentant. 
 

3.1.4 AMU saker i 2018 

I 2018 har tre saker særlig preget høyskolens HMS-arbeid: 
1. Arbeidsmiljøundersøkelsen, se pkt. 6. 

 

2. Virksomhetsoverdragelsen av Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) og Senter for psykoterapi 
og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) til VID.  

 

KUN ble virksomhetsoverdratt til VID den 1.9.2018 og SEPREP sin utdanningsvirksomhet ble 
virksomhetsoverdratt til VID den 1.1.2019.  
VID har i 2018 i flere runder tematisert virksomhetsoverdragelsene i AMU og med VIDs 
tillitsvalgte. Ved virksomhetsoverdragelsene ble det lagt stor vekt på å sikre de ansattes 
rettigheter og gode prosesser. Det ble gjennomført risikoanalyser og etablert et prosjekt for å 
sikre sikker overgang og drift. KUN er organisatorisk plassert i fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag Stavanger, mens SEPREP ligger under fakultet for helsefag i Oslo.   
 

3. Campusutvikling, se pkt. 7.1. 
 
I tillegg til disse sakene, er følgende saker behandlet: 
 

• Evaluering og oppfølging etter IT relatert virusangrep 

• Sykefravær  

• Gjennomføring av samarbeidstiltaket «Samarbeid på tvers av VID som ny organisasjon – 
rolle- og ansvarsavklaring og identitetsbygging for tillitsvalgte, verneombudene og 
arbeidsgiver» ved hjelp av innvilgede midler fra Virkes organisasjonsutviklingsfond  

• Revidering av retningslinjer for håndtering av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet 

• Oppdatering av beredskapsplanen 

• HMS-årsrapport 2017  
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3.1.5 AKAN 

AKAN er et utvalg underlagt AMU. Intensjonen er å forebygge rus og avhengighet, redusere 
sykefravær, øke effektivitet og livskvalitet, og gi ansatte som utvikler et problem et tilbud om hjelp 
før vurdering av oppsigelse. Utvalgets oppgaver er å drive forebyggende arbeid relatert til rus- og 
avhengighetsproblematikk, i tillegg til å skape en helhetlig tilnærming og større åpenhet rundt 
temaet ved VID. 
 
I 2018 har AKAN-utvalget ved VID, i samarbeid med AKAN kompetansesenter, planlagt og 
gjennomført halvdags AKAN-opplæring for høgskolens ledergruppe og verneombud. Det ble avholdt 
et ordinert møte i AKAN-utvalget for evaluering av opplæringen og planlegging av orientering om 
bruk av det internettbaserte verktøyet Balance. Balance er et tilbud til de som vil sjekke egne 
alkohol/rusvaner og øke bevisstheten rundt dette. 
 
AKAN-utvalget, nedsatt av AMU, består pr 31.12.2018 av: 

• HR-sjef Constanze von Essen 

• Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas 

• Tillitsvalgt Øyvind Holter- Nilsen 

• Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 

• Administrasjonskonsulent Ingvild Skansen (sekretærfunksjon) 
 

3.2 Verneombud - verneombudsforum 

Høgskolen er inndelt i 12 verneområder med hvert sitt verneombud. Hovedverneombudet har ansvar 
for å samordne verneombudenes virksomhet. I verneombudsforum møtes de lokale 
verneombudene.  
 
Det ble i desember 2018 avholdt verneombudsforum via Skype.  
Agenda var: 

• Status på vernearbeidet 

•  Diskusjon rundt rollen som verneombud ved VID  

• Valg av vara til hovedverneombud. 
I mai 2018 ble det gjennomført halvdags AKAN-opplæring for ledere og vernetjenesten 
 

3.3 HMS-arbeid i verneområdene  

3.3.1 HMS-gruppe 

Ved hvert verneområde skal det være etablert en HMS- gruppe som fungerer som en 
samarbeidsarena for enhetsleder og verneombud, i verneområdets systematiske HMS- arbeid. Saker 
og utfordringer skal således behandles/søkes løst på lavest mulig nivå. HMS- gruppen kan fritt 
invitere tillitsvalgte og/eller andre relevante deltakere etter behov og kompetanse, avhengig av 
hvilke type saker verneområdet jobber med. HMS- årsrapport fra verneområdene utarbeides av 
verneområdets HMS-gruppe. 
 
 



15/19 HMS-årsrapport 2018 - 19/00099-13 HMS-årsrapport 2018 : HMS-årsrapport 2018

 

10 
 

3.4 Bedriftshelsetjenesten 

VID vitenskapelige høgskole plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. I 2018 hadde VID avtale med fire ulike, 
godkjente bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenesten i Oslo deltar som bedriftshelsetjenestens 
representant i høgskolens AMU-møter.  
 

• VID Oslo har avtale med bedriftshelsetjenesten Diafrisk ved Diakonhjemmet Sykehus.  

• VID Stavanger og Sandnes har avtale med AktiMed.  

• VID Bergen har avtale med Arsana Bedriftshelsetjeneste. 

• VID Tromsø har avtale med Hemis  
 
Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor: 

• Ergonomi 

• Kartlegginger 

• Organisatorisk arbeidsmiljø 

• IA og sykefraværsforebyggende arbeid 

• Inneklima 

• Systematisk HMS - arbeid 

• Helsefremmende tiltak 

• Sykdomsforebygging/influensavaksinering 

• Kurs og undervisning 
 
VID mottar årlige rapporter fra bedriftshelsetjenestene som VID samarbeider med.  
 
I 2018 har AktiMed i Stavanger og Sandnes deltatt i HMS utvalget og undervist studenter om rus og 
arbeidsliv. Arsana bedriftshelsetjeneste i Bergen har samarbeidet med FH-B om 
arbeidsplassvurderinger, deltatt på vernerunder og gjennomført influensavaksinering av ansatte. 
I Oslo ble det gjennomført arbeidsplassvurderinger, gitt bistand ifm. ROS-analysen mht. beredskap, 
gitt influensavaksiner og gjennomført undervisning av studenter i smittevern.  
 

4 Inkluderende arbeidsliv 

4.1.1 HMS-handlingsplanens overordnede mål for det systematiske HMS-
arbeidet 

VID vitenskapelige høgskole inngikk IA- avtale fra 01.01.2016. VIDs HMS-handlingsplan baserer seg på 
IA-avtalens overordnede målsetting «å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og 
redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet», og IA-avtalens delmål. 
 
Høgskolens HMS-handlingsplan som inkorporerer IA-avtalens mål er igjen grunnlaget for 
verneområdenes HMS-handlingsplaner.   
 
Også i 2018 var VIDs overordnede handlingsplan med følgende mål for HMS arbeidet gjeldende: 
• Holde sykefravær på et lavt nivå og styrke jobbnærværet 
• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø  
• Sikre et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø  
• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS- kompetanse 
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• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
Sykefravær 
 
For 2018 nedjusterte VID sitt mål for sykefravær fra 5,5% til 5% dvs. en reduksjon med 0,5 
prosentpoeng slik at sykefraværet skulle ligge under 5%. I VIDs årsrapport ble det redegjort for VIDs 
samlede sykefravær og det ble tatt forbehold om at ikke alt fravær var innrapportert på 
rapporteringstidspunktet. Sykefraværet i 2018 endte på 5%, dermed har høgskolen nesten nådd sitt 
mål om at sykefraværet skal ligge under 5%. I 2017 var det samlede sykefraværet på 5,5%, følgelig 
har VID redusert sitt sykefravær med 9%.  
 
Det er flere enheter som når VIDs overordnede mål:  
• Avdeling for administrativ støtte 
• Avdeling for fagstøtte 
• Fakultet for sosialfag 
• Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag  
• Rektors kontor 
 
Det påpekes at det er flere underenheter som ikke når VIDs mål ift. sykefraværet: HR-seksjonen, 
økonomiseksjonen, mindre underenheter som tilhører avdeling for fagstøtte, den administrative 
enheten under FTDL og en underenhet under rektor. 
 
Følgende enheter har et samlet sykefravær som ligger over 5%: 
• Fakultet for helsefag 
• Strategiske sentre for forskning 
 
Uavhengig av om disse enhetene ikke når VIDs mål om at sykefraværet skal ligge under 5 % er det 
flere underenheter til disse enhetene som når VIDs mål: den administrative enheten tilhørende FH, 
FH Bergen, SFA og SIK.  
 
Langtidssykefraværet utgjør 3,8%, mens korttidssykefraværet utgjør 1,1 % og egenmeldt fravær 
utgjør 0,7% av det samlede sykefraværet.  
 
Av høgskolens tolv verneområder har ti reduksjon og to økning i sykefraværet sammenlignet med 
2017. Merk at verneområdene FH-Diakonova og KUN i Tromsø ikke er sammenlignet med 2017 da 
2018 er første året i VID.  
 

 
 
 

Ant. mulige

ans dverk

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %

Sandnes 10786 85,4 0,8 % 115,5 1,1 % 478,4 4,4 % 593,9 5,5 %

Oslo Avdeling for administrativ støtte + "Rektor" 7100,5 79 1,1 % 137,5 1,9 % 223,6 3,1 % 361,1 5,1 %

Oslo Avdeling for fagstøtte 7693,8 80,9 1,1 % 110,9 1,4 % 119,5 1,6 % 230,4 3,0 %

Oslo Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 3403,4 5 0,1 % 25,2 0,7 % 29,4 0,9 % 54,6 1,6 %

Oslo Fakultet for sosialfag 9936 34,4 0,3 % 71,6 0,7 % 340,6 3,4 % 412,2 4,1 %

Oslo Fakultet for helsefag 11118 84,4 0,8 % 145,3 1,3 % 434,6 3,9 % 579,9 5,2 %

Oslo Fakultet for helsefag, Diakonova 7531,1 42 0,6 % 78,2 1,0 % 529,3 7,0 % 607,5 8,1 %

Oslo FORSKNING 5825,6 15,9 0,3 % 41,3 0,7 % 317,6 5,5 % 358,9 6,2 %

Bergen Betanien 7235,5 62,4 0,9 % 95,4 1,3 % 328,7 4,5 % 424,1 5,9 %

Bergen Haraldsplass 9335,4 47,2 0,5 % 81,4 0,9 % 259,6 2,8 % 341 3,7 %

Stavanger 10606 68,8 0,6 % 119 1,1 % 416,2 3,9 % 535,2 5,0 %

KUN (Tromsø) 446,9 8 1,8 % 8 1,8 % 7 1,6 % 15 3,4 %

TOTAL 91017,9 613,4 0,7 % 1029,3 1,1 % 3484,5 3,8 % 4513,8 5,0 %

(1 - 16 dager) (>= 17 dager) sykefravær

Sykefraværsstatistikk Verneområder 2018
Egenmeldt Kortidsfravær Langtidsfravær Totalt
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Sykefraværet er drøftet i AMU som påpekte at det overordnede sykefraværet ved VID er relativt lavt, 
spesielt sett i sammenheng med at det er gjennomført flere fusjoner og virksomhetsoverdragelser de 
siste årene og fordi VID har en høy andel eldre arbeidstagere. VIDs ledere får hver måned oppdatert 
sykefraværsstatistikk for sine områder og totalt.  Det er ledernes ansvar å utarbeide konkrete tiltak i 
samarbeid med enhetene og verneombudene for å redusere sykefraværet. Det skal fokuseres på 
helsefremming og jobbnærvær.  
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre 
hjelpemidler, men også tilbud om psykologtimer og arbeidsplassvurderinger.  
 

4.1.2 Livsfaseorientert personalpolitikk 

I 2018 ble VIDs livsfaseorientert personalpolitikk etter drøftinger i tillitsvalgtmøte AU og ledermøte 
implementert. Det har vært et mål å sette fokus på alle medarbeidere og å etablere en policy som 
omfatter alle grupper av ansatte, i motsetning til den tidligere seniorpolitikken som kun omfattet en 
ansattgruppe. VIDs livsfaseorienterte personalpolitikk åpner for individuelle tilpasninger for å kunne 
imøtekomme medarbeiderens behov mer direkte og har en fleksibel tilnærming til livsfase og 
livssituasjon.  
 
VIDs livsfaseorienterte personalpolitikk skal i særlig grad støtte realiseringen av VIDs overordnede 
mål innen fire hovedområder:  

• Bidra til at VID blir ansett som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass 

• Legge til rette for intern kunnskapsdeling, med spesielt fokus på kompetanseoverføring  

• Legge til rette for kompetanseutvikling i alle livsfaser 

• Tilstrebe mangfold og likestilling 
 
Gjennomsnittsalderen i VID pr. 31.12.2018, er 51 år som innebærer at VIDs livsfasepolitikk 
inneholder tiltak for seniorer, men siden VID ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte 
uansett alder, synliggjør VIDs livsfaseorienterte personalpolitikk rammer og tiltak også for ansatte i 
andre livsfaser. Ifm. VIDs livsfaseorienterte personalpolitikk skal den ansatte forholde seg til sin 
nærmeste leder, og det er lederens ansvar å vurdere individuelle livsfaseorienterte tiltak. 
 
VID har etablert følgende tiltak uavhengig av livsfase, for alle ansatte: 

• Livsfase som tema i medarbeidersamtalene: vurdere behov og mulighet for tilrettelegging 

• Vurdere behov for kompetanseutvikling 

• Mulighet for tilpasset/redusert arbeidstid; gjennomsnittsberegning av arbeidstid for 
vitenskapelig ansatte og fleksitidsordning for administrativt ansatte 

• Velferdspermisjon 

• Stimulere til fysisk aktivitet gjennom mulighet til trening 1t/uke i arbeidstiden for ansatte i 
80- 100 % stilling 

• Pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse 

For ansatte i livsfasen «ny i arbeidslivet» er følgende tiltak etablert: 

• Introduksjonsprogram for nyansatte 

• Fadderordning/veiledningsgrupper 

• Ekstra tid til forberedelse, orientering og faglig oppdatering for vitenskapelig ansatte 

• Tilrettelegging i forbindelse med omsorgsansvar for små barn 
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For ansatte i livsfasen «etablert» er disse tiltak implementert: 

• Vurdering av interne karrieremuligheter 

• Utfordring på nye områder - ansvar for prosjekter/utviklingsoppgaver 

• Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadderordningen 
 
For ansatte i livsfasen «sen-karriere» er følgende tiltak implementert:  

• Medarbeidersamtale med fokus på status og videre utvikling 

• Tilbud om pensjonskurs 

• Mulighet til fortsatt kompetanseutvikling 

• Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadder-/mentorordninger  

• Ekstra feriedager fra det året man fyller 60 år 

• Mulighet til individuell tilrettelegging 

• Mulighet til redusert arbeidstid 

• Emeritiordning som tilrettelegger for forlenget tilknytning til VID for professorer, dosenter og 

førstekompetente som mottar alderspensjon  

Introduksjonsprogrammet som ble etablert som et tiltak for nyansatte ble også implementert i 2018 
og skal bidra til at nyansatte opplever mottakelsen som arbeidstaker ved VID som god og 
profesjonell, at den nyansatte enkelt skal kunne gjøre seg kjent med VID som organisasjon, VIDs 
rutiner og arbeidsverktøy og raskt komme i gang i sin nye stilling. 
 
Introduksjonsprogrammet inneholder:  

• Rutiner for mottakelse av nye medarbeidere 

• Velkomstmail fra HR 

• «Ny ansatt»-fane på ansattsiden 

• Minikurs via Skype 

• Introduksjonsdag 
 

4.1.3 Velferd  

Ved VID er følgende velferdstilbud etablert: 

• Mulighet for barnehageplass i Oslo og Bergen. 

• Treningstilbud til alle ansatte gjennom bedriftsavtale med SatsElixia, ellers er det muligheter 
for lokale treningsfasiliteter ved de ulike campus og gjennom mulighet til trening 1t/uke i 
arbeidstiden for ansatte i 80- 100 % stilling. 

 

5 Avvik, nestenulykker og ulykker 

Melding om avvik, nestenulykker og ulykker som omhandler ansatte skal meldes elektronisk i avviks- 
og forbedringssystemet fra Compendia. Innkomne saker saksbehandles i seksjonen som har ansvar 
for fagområdet, og ved behov gis råd og veiledning om håndtering og oppfølging. I 2018 ble det 
meldt inn to ulykker/skader på arbeidsplassen. Det har ikke vært rapportert om alvorlige hendelser i 
2018. Det ble meldt en sak til NAV i 2018 ift. yrkesskade som har krevd medisinsk oppfølging. 
Ingen saker er meldt arbeidstilsynet. Sakene er fulgt opp i henhold til gjeldende interne rutiner og 
ingen av sakene/skadene var alvorlige. 
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6  Psykisk arbeidsmiljø 

AMU har besluttet at VID gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser hvert annet år. I samsvar med 
høgskolens virksomhetsplan og internkontrollforskriften gjennomførte VID i 2018 sin første 
arbeidsmiljøundersøkelse. AMU valgte verktøyet ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser) som 
metode for undersøkelsen. Metoden er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren som et 
verktøy for utvikling av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. 
 
Arbeidsmiljøundersøkelsen viste gode resultater innenfor de fleste indikatorene også sammenlignet 
med UH-institusjonene som benytter seg av det samme verktøyet. VID scorer høyt innenfor områder 
som definerer den ansattes opplevelse av jobbsituasjonen, herunder at arbeidet oppleves som 
meningsfylt og at en opplever jobbengasjement, at målene er tydelige og at det består en 
forbedringskultur og at det oppleves et positivt sosialt klima, et godt samarbeid og fellesskap som en 
opplever å være en del av. Det har også blitt identifisert områder hvor VID ligger under UH-sektorens 
resultater. Disse følges opp enhetsvis. Dette gjelder bl.a. opplevelse av tidspress og noe mindre 
støtte til forskning og undervisning. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mellom den 2.5.18 og den 1.6.18.  Etter at resultatene 
forelå, ble disse presentert i AMU og ledermøtet og fulgt opp av enhetenes leder, i samarbeid med 
verneombudene. Basert på arbeidet er det utarbeidet målrettede tiltak for å bevare et godt 
arbeidsmiljø eller forbedre enkelte områder. Implementering og oppfølging av tiltakene vil fortsette i 
2019. 
 
I begynnelsen av januar 2019 mottok VID en avsluttende rapport fra ARK som ble behandlet i 
høgskolens AMU og ledermøte. Etter tre år med fusjonsarbeid vår både AMU og ledermøte fornøyde 
med både prosessen og resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen.  
 
Enhetens vurderinger og aktiviteter i tilknytning til HMS-arbeidet fremkommer i enhetenes HMS-
årsrapporter for 2018. 
 

7  Fysisk arbeidsmiljø 

VID er etablert på seks forskjellige campuser (to i Bergen, to i Oslo og Sandnes og Stavanger) pluss et 
mindre studiested i Tromsø. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet. Krav til god 
bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.  
 
Ved VID Diakonhjemmet er det i 2018 gjennomført tiltak for å forbedre inneklima i deler av 
bygningsmassen.  Det er også byttet ut lyskilder i noen av arealene.  Begge disse tiltakene har hatt 
positiv effekt både på inneklima og energiforbruket.  Det er inngått kontrakt med ny kantine-
operatør som blant annet har medført ny salatbar og en mer effektiv kantine.  VID Diakonhjemmet er 
i hovedsak universelt utformet gjennom tilpasninger og modifikasjoner av en bygningsmasse som er 
av varierende alder og kvalitet. 
 
VID Diakonova ble renovert i 2013 og er tilfredsstillende universelt utformet.  Utfordringen er et høyt 
energiforbruk spesielt ved at vinduene isolerer dårlig.  Dette diskuteres med huseier og vi er 
forespeilet forbedringer ved bl a nytt ventilasjonsanlegg. 
 
VID Sandes er et moderne bygg fra 2007 og scorer høyt på universell utforming og energiforbruk. 
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VID Stavanger er av varierende alder og kvalitet.  Biblioteksbygget har utfordringer når det gjelder 
universell utforming og tilpasninger og tillempinger må gjøres dersom man skal inn med f.eks. 
rullestol.  Fakultetsbygget er bedre tilpasset universell utforming, men det er planlagt en tilpasning 
ved hovedinngangen for å gjøre adkomst for rullestol lettere.  Begge byggene ved VID Stavanger har 
utfordringer når det gjelder energiklassifisering. 
 
VID Betanien hadde i 2017 et radon-prosjekt.   Kontrollmålinger er siden gjennomført og viser nå 
tilfredsstillende verdier.  Campus skal fraflyttes i 2021 og ingen vesentlige utbedringer planlegges.  
Bygget er tilfredsstillende tilpasset universell utforming. 
 
VID Haraldsplass skal om kort tid totalrenoveres og ingen vesentlige endringer eller utbedringer er 
planlagt.  
 

7.1 Campusutvikling i VID 

VID har mål om samlokalisering på fellescampus fra: 
• Høsten 2020 i Oslo 
• Høsten 2021 i Bergen 
• Høsten 2022 i Rogaland  
 
Basert på campusstrategien, er det utarbeidet rom- og funksjonsprogram for campusene som er 
grunnlaget for bestillingene til arkitektene som arbeider med å utforme campusene i Oslo, Bergen og 
Rogaland. VID eier ikke sine egne bygg og arbeidet med samlokalisering og campusutvikling skjer i 
tett samarbeid med utleierne.  
 
I tråd med campusstrategi og prinsipper og føringer for romprogrammeringen fra styret forutsetter 
rom- og funksjonsprogrammene en høyere bruksgrad av arealene for undervisning/læring så vel som 
for arbeid og samarbeid. Det forutsetter videre utvidet undervisnings- og åpningstid for en rekke 
støttefunksjoner, og endringer i oppdeling og organisering av undervisningstid. 
 
I Oslo er planen samlokalisering på Steinerud fra høsten 2020. Det planlegges med at fakultet for 
helsefag i Oslo samlokaliseres i modulbygg og at arealene som da blir frigjort bygges om til 
undervisningsrom og grupperom. Øvingsposten utvides, atriet og kantinen gjøres om slik at de 
fungerer bedre som læringsareal og det planlegges med å bygge om å utvide undervisningsrommene 
i AU 17-19 (gamle bibliotek). Planene er utarbeidet, det som gjenstår er endelige godkjenninger fra 
Plan og bygningsetaten og at en får leid ut lokalene i Fredensborgveien 24Q.   
 
I Bergen er planen å bygge felles campus på Haraldsplass med innflytting høsten 2021. Det er 
foreløpig ikke utarbeidet husleieavtale mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og VID. Men planene 
for felles campus på Haraldsplass er kommet langt, det er utarbeidet detaljerte tegninger som 
beskriver gjenbruk av nåværende høgskole kombinert med et nytt forbindelsesbygg mellom 
nåværende høgskole og sykehus og totalrehabilitering av fellesarealer i sykehusbygget.  
 
Det er planlagt vedtak om lokalisering av campus i Rogaland i styremøte i juni 2019.  En i ferd med å 
utarbeide detaljerte planer for campus både i Stavanger og Sandnes, med mål om innflytting høsten 
2022. I begge alternativene legges det opp til gjenbruk av nåværende lokaler kombinert med nye 
arealer.  
 
Utvikling av byggene og de fysiske premissene i fellescampus må gå sammen med utvikling av 
innhold og organisering, dvs. av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og 
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undervisningsformene. I den forbindelse er det iverksatt et arbeid med fase 2 av campusutviklingen 
hvor effektmålet er å bidra til at høgskolen lykkes med utviklingen av fellescampus og 
samlokalisering. Det innebærer at campusstrategiens mål om attraktive og bærekraftige campus, at 
ansatte og studenter vil jobbe og studere på campus, at de fysiske premissene /fasilitetene 
tilrettelegger for integrasjon av utdanning, forskning og kunnskapsdeling, og at VID bidrar til å utvikle 
neste generasjons praksis og fremtidens yrkesutøvere, blir realisert. 
 

8 Intern HMS-revisjon 

VID ønsker å synliggjøre viktigheten av et målrettet HMS-arbeid. HMS organisering og prosedyrer 
gjøres kjent for både ledere og ansatte slik at de blir implementert og benyttes i høgskolens HMS –
arbeid, noe som ivaretas gjennom høgskolens personal- og HMS-håndbok som er tilgjengelig via VID 
sine nettsider. Leverandør av verktøyet, innhold og rådgiving innen personal og HMS er Compendia 
som står for oppdateringer av alt innhold som følge av lovendringer. VID er selv redaktør for de 
lokale retningslinjene og har ansvar for jevnlig oppfølging og revisjon av innholdet. 
 
Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og oppdateres årlig, senest høsten 2018. 
Beredskapsplanen omfatter hele høgskolen og beskriver høgskolens organisering og fordeling av 
ansvar ved håndtering av kriser, varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for 
krisekommunikasjon, oversikt over egne enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører 
som VID samarbeider med, herunder Sjømannskirken.  
 
I forbindelse med oppdatering av beredskapsplanen blir ROS-analyse Hendelser oppdatert hvert 2. 
år, sist gang i 2018. Det gjennomføres årlige beredskapsøvelser både lokalt og sentralt.  
 
Høgskolen har en operativ og godt skolert stab innenfor det psykososiale omsorgsarbeidet dersom 
en hendelse skulle skje. På kort tid vil høgskolen kunne etablere; pårørendesenter, 
studentsamlingsted ved alle studiesteder. Høgskolens Pårørendetelefon er lokalisert i Bergen. Ved 
større hendelser har høgskolen etablert beredskapssamarbeid med politi og kommune.  
 
Høgskolen har i 2018 gjennomført beredskapsøvelse på overordnet nivå sammen med et utvalgt 
studiested (Sandnes). 1 av 7 lokale innsatsgrupper er øvet i 2018 (Sandnes). Øvelsene legges opp som 
enkle power-point-diskusjoner eller heldags-spill i møterom med mange aktører (tabletop). Alle 
øvelser evalueres skriftlig. Basert på evalueringer av øvelsene er det utarbeidet tiltaksplan som skal 
gjøre VID i bedre stand til å håndtere en krisesituasjon.  
 
Det er planlagt nye øvelser i sentral beredskapsledelse og lokale innsatsgrupper i 2019. 
 
Det ble i 2018 vedtatt en rutine for brannforebyggende arbeid i VID som sier at ansatte i mer enn 50 
% stilling hvert 5. år skal gjennomføre brannvernforebyggende opplæring via e-læringskurs og 
praktisk brannsluknigsøvelse på arbeidsplassen ved hjelp av VR-briller. I 2018 gjennomførte over 60 
prosent av ansatte opplæringen. 
 
VID har også etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som består av følgende tre 
hovedelementer:  

• styrende – overordnet policy 

• gjennomførende - risikovurderinger 

• kontrollerende- rapportering av avvik  
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I januar 2018 håndterte VID en sikkerhetshendelse i form av et IT-virusangrep og det ble iverksatt 
tiltak for å begrense muligheten for lignende hendelser. Det jobbes med å etablere en IT-
sikkerhetsgruppe innen 1. kvartal 2019 med ansvar for håndtering av IT-sikkerhet. 
 

9 Måloppnåelse i verneområdene 

Alle verneområdene ved VID rapporterer årlig om status for eget HMS-arbeid. Verneområdenes egne 
mål skal være i samsvar med høgskolens overordnede mål for det systematiske HMS-arbeidet. 
Formålet med rapporteringen er å sikre at det systematiske arbeidet i verneområdene blir ivaretatt i 
henhold til lovverk og interne retningslinjer. Status for eventuelle tiltak skal vurderes for videre 
oppfølging og prioritering og følges opp i verneområdene. 
 
Enhetsledere har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i 
HMS-arbeidet, herunder også informasjon om endringer. Det skal også tilrettelegges for at 
arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 
 
I samsvar med HMS-planens mål har verneområdene rapportert på følgende mål: 

• Holde sykefravær på et lavt nivå og styrke jobbnærværet 

• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø 

• Sikre et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø 

• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 

• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
Kartlegging av det systematiske HMS-arbeidet i verneområdet viser at verneområdene i stor grad har 
fulgt opp vedtatte rutiner i 2018: 
 

 FTDL Oslo FH 
Oslo 

FS FHS SDP FH 
Bergen 

Stavan
ger + 
SMG 

Avd. 
adm. støtte 
og 
fagstøtte 
Oslo 

Er det gjennomført 
kartlegginger; som 
risikovurdering, 
vernerunde, 
arbeidsmiljøundersøkels
e og eller/HMS-runde 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er det utarbeidet 
handlingsplaner som del 
av kartleggingen(e) 
nevnt over 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er det gjennomført 
medarbeidersamtaler 
med alle medarbeidere 

Ja Ja Ja Ja Ja Alle har 
fått 
tilbud, 
men 
ikke alle 
er 
gjenno
mført 

Ja Nei 



15/19 HMS-årsrapport 2018 - 19/00099-13 HMS-årsrapport 2018 : HMS-årsrapport 2018

 

18 
 

Er det gjennomført 
minimum 1 møte i 
semesteret i HMS-
gruppe?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er møtereferat sendt 
AMU? 

Referatene 
er vedlagt 
HMS-
rapporten 

Referate
ne 
ettersed
nes 

Ja Ja Nei Nei Ja Ja 

FTDL Oslo:  Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag Oslo 
FH Oslo:   Fakultet for helsefag Oslo, Campus Diakonhjemmet og Campus Diakonova 
FS:   Fakultet for sosialfag 
FHS:   Studiested Sandens 
SDP:   Senter for diakoni og profesjonell praksis 
FH Bergen:  Studiested Bergen 
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Årlig orientering om forskningsvirksomheten ved VID

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret tar saken til orientering.

Saksframstilling
Høgskolestyret får med dette en årlig orienteringssak om forskningsvirksomheten ved VID. Saken har fokus på
strategisk utvikling, og går særlig i dybden på vitenskapelig publisering og søknader om ekstern
forskningsfinansiering. Vedlagt finner man et større notat som redegjør for ulike sider ved saken.
Oppsummerende omhandler den om følgende:

VID vedtok i 2018 en forskningsstrategi for 2019-2023. Denne orienteringssaken går inn på en del sider ved
strategien og oppfølgingen av den.

VID har en kompleks forskningsstruktur, med 16 forskningsgrupper som en hovedorganisering. I tillegg kommer
forskning som del av aktiviteten ved fakultetene, fire strategiske forskningssentre og en sentral
forskningsadministrasjon som støtter hele høgskolen. Det er utfordringer med en kompleks struktur som denne,
samtidig som det også er en styrke for organisasjonen med ulike linjer, ikke minst fordi disse styrker høgskolens
tverrfaglige fokus og kapasitet, noe som igjen er en etterspurt kvalitet ved forskningsinstitusjoner som skal
arbeide med komplekse samfunns- og kunnskapsutfordringer.

VID er inne i et omfattende kompetanseløftfor å styrke seg som både utdannings- og forskningsinstitusjon, med
strukturerte kompetanseløp for både høgskolelektorer (med tanke på førstelektor) og
førsteamanuenser/førstelektorer (med tanke på professor/dosent). Andel førstekompetente har økt fra ca 45 %
til 56 % fra 2016 til 2019. Det er likevel en for lav andel førstekompetente ved flere fagenheter i VID. Andel
toppstillingskompetente ligger stabilt på i underkant av 14 %, og vesentlig lavere ved hele FH og FS. Det vil
kreve ekstraordinære tiltak å øke andelen av denne gruppen blant VIDs vitenskapelig tilsatte.

VIDs to ph.d.-programmerer viktige for høgskolens kompetanseløft, forskerutdanning, forskningsaktivitet og
strategiske og langsiktige forskningsprofil. I 2019 regner høgskolen med å passere 80 ph.d.-studenter, hvorav
36 er finansiert av KD. Studiekvalitetsforskriften (NOKUT) krever at minst ett av ph.d.-programmene må levere
fem disputaser fra og med 2019 og prognosene tilsier at ph.d.-programmet i Diakoni, verdier og profesjonell
praksis vil innfri dette kravet.

Publiseringsresultatene ved VID er underlagt en særlig analyse, og sammenlignes eksternt med andre
sammenlignbare institusjoner og fagenheter ved disse, så vel som internt mellom VIDs fagenheter. VID har hatt
en betydelig økning i publiseringspoeng fra 2017 til 2018, og har også hatt en jevn styrking av sampublisering
med internasjonale forskere. Det er samtidig store forskjeller mellom fagenhetene, og en betydelig del av VIDs
vitenskapelige tilsatte som har vært ansatt i hele siste treårsperiode har publisert mindre enn høgskolens
laveste målsetting, eller har ikke publisert i det hele tatt. Det er ulike mulige forklaringer på dette, blant annet at
man har oppnådd andre typer resultater, som for eksempel gjennomføring av ulike typer oppdrag som ikke
innbefatter vitenskapelig publisering. Denne analysen gir imidlertid grunn til å se nærmere på resultater av tildelt
FOU-tid og eventuell omfordeling av FOU-tiden til andre formål.

Saken analyserer også hvordan VID har utviklet seg når det gjelder søknader om ekstern finansiering. På den
ene siden ser man at det totale volumet av NFR-inntekter viser en jevn økning de senere årene, og ligger i 2019
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på noe over 8 mill kr. VID har hatt en bevisst satsning på å delta i søknader om EU-midler, herunder styrke 
kapasitet og kompetansen for slikt søknadsarbeid, men uten å få tildelinger ennå. VID har også nærmere 6 mill 
kr i inntekter fra oppdragsforskningsprosjekter. 
 
VID har fra 2019 en satsning på å utvikle fremragende forskningsmiljøer. Satsningen er konkurransebasert og 
skal bidra til at 2-3 miljøer ved VID evner å markere seg som særlig gode forskningsmiljøer nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Forskningssektoren er inne i en stor omveltning knyttet til åpen forskning (Open Research), blant annet når det 
gjelder tilgjengeliggjøring av data, åpen tilgang til forskningspublikasjoner og åpne kvalitetsvurderinger av 
forskning. VID har blant annet etablert et publiseringsfond for å støtte omleggingen til såkalt Open Access, som 
gir full og gratis tilgang til publiserte artikler for alle som ønsker det. 
 
Til slutt redegjør saken for VIDs arbeid med organisering av forskningsetisk arbeid, opplæring i almene 
forskningsetiske normer og behovet for struktur og kulturbygging  både i studieprogrammene og blant 
vitenskapelig personale. 
 

Vedlegg:  
 

1. Forskningsvirksomheten ved VID - notat pr 01.05.19 
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Sammenfatning 
Høgskolestyret får med dette en årlig orienteringssak om forskningsvirksomheten ved VID. Saken har 

fokus på strategisk utvikling, og går særlig i dybden på vitenskapelig publisering og søknader om 

ekstern forskningsfinansiering. Oppsummerende omhandler denne saken følgende:  
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VID vedtok i 2018 en forskningsstrategi for 2019-2023. Denne orienteringssaken går inn på en del 

sider ved strategien og oppfølgingen av den. 

VID har en kompleks forskningsstruktur, med 16 forskningsgrupper som en hovedorganisering. I 

tillegg kommer forskning som del av aktiviteten ved fakultetene, fire strategiske forskningssentre og 

en sentral forskningsadministrasjon som støtter hele høgskolen. Det er utfordringer med en 

kompleks struktur som denne, samtidig som det også er en styrke for organisasjonen med ulike 

linjer, ikke minst fordi disse styrker høgskolens tverrfaglige fokus og kapasitet, noe som igjen er en 

etterspurt kvalitet ved forskningsinstitusjoner som skal arbeide med komplekse samfunns- og 

kunnskapsutfordringer.  

VID er inne i et omfattende kompetanseløft for å styrke seg som både utdannings- og 

forskningsinstitusjon, med strukturerte kompetanseløp for både høgskolelektorer (med tanke på 

førstelektor) og førsteamanuenser/førstelektorer (med tanke på professor/dosent). Andel 

førstekompetente har økt fra ca 45 % til 56 % fra 2016 til 2019. Det er likevel en for lav andel 

førstekompetente ved flere fagenheter i VID. Andel toppstillingskompetente ligger stabilt på i 

underkant av 14 %, og vesentlig lavere ved hele FH og FS. Det vil kreve ekstraordinære tiltak å øke 

andelen av denne gruppen blant VIDs vitenskapelig tilsatte.  

VIDs to ph.d.-programmer er viktige for høgskolens kompetanseløft, forskerutdanning, 

forskningsaktivitet og strategiske og langsiktige forskningsprofil. I 2019 regner høgskolen å passere 

80 ph.d.-studenter, hvorav 36 er finansiert av KD. Studiekvalitetsforskriften (NOKUT) krever at minst 

ett av ph.d.-programmene må levere fem disputaser fra og med 2019, og prognosene tilsier at ph.d.-

programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis vil innfri dette kravet. 

Publiseringsresultatene ved VID er underlagt en særlig analyse, og sammenlignes eksternt med andre 

sammenlignbare institusjoner og fagenheter ved disse, så vel som internt mellom VIDs fagenheter. 

VID har hatt en betydelig økning i publiseringspoeng fra 2017 til 2018, og har også hatt en jevn 

styrking av sampublisering med internasjonale forskere. Det er samtidig store forskjeller mellom 

fagenhetene, og en betydelig del av VIDs vitenskapelige tilsatte som har vært ansatt i hele siste 

treårsperiode har publisert mindre enn høgskolens laveste målsetting, eller har ikke publisert i det 

hele tatt. Det er ulike mulige forklaringer på dette, blant annet at man har oppnådd andre typer 

resultater, som for eksempel gjennomføring av ulike typer oppdrag som ikke innbefatter 

vitenskapelig publisering. Denne analysen gir imidlertid grunn til å se nærmere på resultater av tildelt 

FOU-tid og eventuell omfordeling av FOU-tiden til andre formål. 

Saken analyserer også hvordan VID har utviklet seg innen søknader om ekstern finansiering. På den 

ene siden ser man at det totale volumet av NFR-inntekter viser en jevn økning de senere årene, og 

ligger i 2019 på noe over 8 mill kr. VID har hatt en bevisst satsning på å delta i søknader om EU-

midler, herunder styrke kapasitet og kompetansen for slikt søknadsarbeid, men uten å få tildelinger 

ennå. VID har også nærmere 6 mill kr i inntekter fra oppdragsforskningsprosjekter. 

VID har fra 2019 en satsning på å utvikle fremragende forskningsmiljøer. Satsningen er 

konkurransebasert og skal bidra til at 2-3 miljøer ved VID evner å markere seg som særlig gode 

forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningssektoren er inne i en stor omveltning knyttet til åpen forskning (Open Research), blant 

annet innen tilgjengeliggjøring av data, åpen tilgang til forskningspublikasjoner og åpne 

kvalitetsvurderinger av forskning. VID har blant annet etablert et publiseringsfond for å støtte 

omleggingen til såkalt Open Access, som gir full og gratis tilgang til publiserte artikler for alle som 

ønsker det. 
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Til slutt redegjør saken for VIDs arbeid med organisering av forskningsetisk arbeid, opplæring i 

almene forskningsetiske normer og behovet for struktur og kulturbygging i både studieprogrammene 

og blant vitenskapelig personale.  

 

Ny forskningsstrategi 
Høgskolestyret vedtok ny forskningsstrategi for VID for perioden 2019-2023 i desember 2019. 

Forskningsstrategien er komplementær til VIDs overordnede strategi for 2018-2028. Hovedpunktene 

i strategien kan oppsummeres slik: 

• VID skal fortsette den firedelte organiseringen av forskningen ved VID gjennom fakultetene, 

strategiske forskningssentre, tverrfaglige forskningsgrupper og en sentral forskningsstøtte.  

• VIDs fem fokuserte temaområder skal bidra til å profilere høgskolen og vil bli prioritert i 

ressursfordeling (f.eks. tildeling av stipendiater, etablering av forskningsgrupper, satsning på 

fremragende miljøer, mm). Temaområdene er definert slik:   

o Verdirefleksjon og verdibevisst profesjonell praksis 

o Bærekraftige samfunn med vekt på mennesker i særlig sårbare situasjoner 

o Sosial innovasjon, tjenesteutvikling og velferdsteknologi 

o Global kristendom og globale studier av religion 

o Læring og dannelse knyttet til VIDs profesjonsutdanninger og tilhørende praksisfelt 

• Gjennomføre en satsning på fremragende forskningsmiljøer gjennom en intern utlysning av 

tilleggsressurser til 2-3 miljøer. 

• Styrke internasjonaliseringsprofilen på forskningen gjennom internasjonal sampublisering, 

EU-søknader, flere gjesteforskere, herunder Marie Skłodowska-Curie-stipendiater, og 

vertskap for internasjonale forskningskonferanser. Internasjonalisering av forskning skal 

samtidig skje på måter som sikrer en bærekraftig og rettferdig måte å samhandle på, sosialt, 

økologisk og økonomisk. 

• Fortsette økningen i publiseringsaktivitet, på nivå med sammenlignbare institusjoner i Norge 

(VID har i gjeldende virksomhetsplan et resultatmål som ligger noe under universiteter som 

UiS og UiA). 

• Tildeling av FOU-tid er VIDs viktigste forskningsressurs, og skal tildeles vitenskapelig ansatte 

med forskerkompetanse og jevn publiseringsaktivitet i tråd med mål satt i virksomhets-

planene. Tildeling av FOU-tid skal bidra til at VIDs evne til å publisere vitenskapelige 

resultater, få tilslag på søknader om ekstern finansiering og kapasitet til å gjennomføre 

pedagogisk utviklingsarbeid styrkes i alle fagenheter og for VID samlet sett. Det er blant 

annet satt som mål at VID i 2023 har økt sine totale eksterne forskningsinntekter til 20 mkr, 

mot ca 13 mkr i 2018.  

• VID skal styrke arbeidet med interne karriereløp til toppstillingskompetanse som både 

dosenter og professorer, og har som mål i 2023 andel toppstillinger blant faglige ansatte har 

økt fra 13 % til 22 %. VID skal i 2023 ha 10 samtidige postdoktorer, inkl. MSCA-stipendiater. 

• VID skal ha gode systemer for innhenting og håndtering av data. VID vil arbeide for en åpen 

og delende kultur, samtidig som interessene til VIDs forskere og VID som forsknings-

institusjon ivaretas. VID håndterer forskningsdata for ansatte og studenter på en måte som 

er trygg, enkel og på høyde med foretrukne løsninger ved andre universiteter og høgskoler i 

Norge. 
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• VID skal kjennetegnes ved at ikke bare studenter på alle nivåer (bachelor, master, ph.d.), 

både norske og internasjonale, men også forskere mottar opplæring om forskningsetikk og 

deltar jevnlig i forskningsetiske drøftinger ved sin fagenhet og i sin forskningsgruppe. 

• VID vil i strategiperioden samtidig arbeide for å styrke metodekompetansen innen en større 

bredde av metodiske tilnærminger. VID ønsker med sin verdiprofil også å styrke bruken av 

følgeforskning og brukerinvolverende metoder. 

 

Organisering av forskning 
VID har en firedelt organisering av forskningen, jf ovenfor. 

VID vedtok høsten 2016 at hovedorganiseringen av forskning ved VID er gjennom forskningsgrupper. 

VID har siden 2017 hatt 15-16 forskningsgrupper, med mellom sju og 50 medlemmer i hver av disse, 

og med en samlet deltakelse å ca. 95 % av VIDs vitenskapelige tilsatte. Hver av stipendiatene er også 

knyttet til en forskningsgruppe. Forskningsgruppene opprettes av Forskningsutvalget på bakgrunn av 

søknad fra fagmiljøene. Pr 2019 er følgende grupper aktive (alfabetisk rekkefølge), og dekker VIDs 

fokuserte/prioriterte temaområder, jf. forskningsstrategien: 

• Challenges of participation (CHAPAR) 

• Classical religious texts and global contexts 

• Diaconal community development (CODE) 

• Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis 

(EKSISTENSFORSK) 

• Kommunehelsetjeneste 

• Leadership and institutional values-work in practice (LIVAP) 

• Læring i profesjonsutdanning og praksisfelt (LÆRINGSFORSK) 

• Medborgerskap 

• Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner (MIGREL) 

• Migrasjonsrelatert helseforskning (MIGHEALTH) 

• Misjons- og diakonihistorisk forskning (MiDiHi) 

• Pasientopplevelser og intervensjoner (PIFO) 

• Profesjonell praksis med barn, unge og familier (PROBUF) 

• Religion, kropp og helse i globale kontekster (RELHEALTH) 

• Tjenesteutvikling og kvalitet i eldreomsorgen (TJENESTEFORSK) 

Gruppene møtes 2-4 ganger i semesteret. De største gruppene (LÆRINGSFORSK, EKSISTENSFORSK) 

har arbeidsfellesskap i flere byer (Oslo, Bergen). Det er også etablert et forskningsgruppelederforum 

som møtes halvårlig og har fokus på utvikling av gruppene og felles temaer som det er viktig å ta opp 

i alle forskningsgruppene (f.eks. søknadskompetanse).  

Forskningen ved fakultetene ledes av aktuell dekan/prodekan, med en FOU-leder som daglig 

utøvende på vegne av dekan/prodekan. Saker som har et særlig fokus i fakultetene er tildeling og 

oppfølging av FOU-tid, forankring og oppfølging av søknader om ekstern finansiering av forskning, 

oppfølging av bestemte forskningsgrupper (jf. ovenfor).  

VID har fire strategiske forskningssentre, med hver sin profil og oppdrag. Gjennom Senter for diakoni 

og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier ønsker VID å profilere VID samlede 

fagområder, med et hovedfokus på å være hjem for ph.d.-programmene i henholdsvis Diakoni, 

verdier og profesjonell praksis og Teolog og religion. Senter for læring i profesjonsutdanning og 
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praksis skal bidra til å styrke og profilere VID som en lærende og nyskapende utdanningsinstitusjon, 

og være et ambisiøst forsknings- og utviklingsmiljø ved VID med fokus på utdanningsvirksomheten. 

Senter for interkulturell kommunikasjon er et forsknings- og oppdragssenter med kompetanse 

innenfor temaområdene migrasjon og mangfold, utviklingssamarbeid og konflikthåndtering. 

 

Prorektor for forskning leder en strategisk og sentralisert administrativ støtteenhet (seksjon for 

forskningsadministrasjon) som bistår fagenheter, forskningsgrupper, enkeltforskere og ph.d.-

programmene ved Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier. 

Prognoser/utfordringer: Det forventes at antall forskningsgrupper vil være nokså stabilt. Det 

forventes imidlertid noe bevegelse gjennom sammenslåing, oppsplitting og nydannelse av grupper. 

Det forventes videre at gruppene vil styrkes kompetansemessig i takt med generelt kompetanseløft 

ved VID, jf. nedenfor.  

Med en betydelig kompleksitet i organiseringen, kan organisasjonen stå i fare for å sprike og/eller gli 

fra hverandre. Mot en slik fare er det et tilsvarende behov for aktiv kommunikasjon på tvers av 

linjene og sammenholdende strukturer. Forskningsutvalget har en særlig viktig rolle i å integrere 

organisasjonen i felles fokus og samtaler. Mens det en periode var noe tvil om den fremtidige rollen 

til FOU-lederne, blant annet gjennom implementeringen av forskningsgruppestrukturen i 2017, har 

disse den senere tiden styrket sin rolle i organisasjonen. Pr i dag er det kanskje en større fare for at 

forskningsgruppene opplever en uklarhet i relasjon til fakultetenes tildeling av FOU-tid og øvrige 

virkemidler. Fakultetene på sin side kan også oppleve manglende kommunikasjon med de strategiske 

sentrene, som fakultetene avgir ressurser til, men som også er nyttige for fakultetene med tanke på 

kompetanseløft og eksponering av egne ansatte for meritterende oppgaver (sakkyndige komiteer, 

bedømmelseskomiteer, ph.d.-veiledning, mm). Til slutt er den sentrale forskningsadministrasjonen å 

regne som en fellesressurs i VID, og spiller en viktig rolle for å støtte hele forskningsstrukturen.  

Vurderingen er derfor at det finnes utfordringer i en såpass kompleks struktur, men at det samtidig 

er en styrke for organisasjonen med de ulike linjene, ikke minst fordi disse styrker høgskolens 

tverrfaglige fokus og kapasitet, noe som igjen er en etterspurt kvalitet ved forskningsinstitusjoner 

som skal håndtere komplekse kunnskapsutfordringer. I tillegg er de identifiserte utfordringene fullt 

ut håndterbare.  

Tiltak: Ingen utover å fortsette satsningen på forskningsgrupper og kommunikasjonen mellom 

fakultetene-forskningsgruppene-forskningssentrene-forskningsadministrasjonen.  

 

Kompetanseløft 
VID-fusjonen er drevet av en målsetting om å ha høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning. 

Høy kompetanse for både utdanning og forskning blir viktig for å nå en slik målsetting. VID har hatt et 

særlig fokus på å øke andel førstestillingskompetente (førstelektorer, førsteamanuenser) og 

toppstillinger (dosent, professor). Svært mange ansatte med en høgskolelektorbakgrunn deltar eller 

har deltatt i veiledningsgrupper for å bli førstelektor, og også fått det på bakgrunn av søknad om 

opprykk eller søknad på utlyste stillinger ved VID. Den neste gruppen er de som har gjennomført eller 

er i ferd med å gjennomføre en forskerutdanning, enten ved ett av VIDs ph.d.-programmer, eller ved 

et eksternt program. På tross av at VID lyser ut stipendiatstillinger åpent/eksternt, er det mange med 

et ansettelsesforhold ved VID som har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre 

forskerutdanning ved VID. Til sist er det om lag 40 førsteamanuenser som deltar i strukturerte 
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professorløp (vi har pr i dag fem «klasser»). De få førstelektorer som ønsker på bli dosent, deltar også 

her. For mange er dette en prosess som nødvendigvis vil ta noen år å fullføre, mens andre allerede 

har søkt og fått opprykk. 

Resultat: VID har økt andel førstestillingskompetente fra ca. 45 % i 2016 til 56 % i 2019. Mål for 2019 

er 60 %. VID har knapt økt andelen professorkompetente. Pr april 2019 ligger den på 13,6 %. På 

fagenhetsnivå er det store forskjeller: 

      Førstestillinger Professor/dosent 

Fakultet for helsefag    47,3  7,9 

 Oslo, Diakonhjemmet   57,4  12,4    

 Oslo, Diakonova   37,0  3,7 

Sandnes    39,7  4,7 

Bergen     53,3  9,4 

Fakultet for sosialfag    63,7  6,0 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsefag 77,6  32,1 

Strategiske sentre for forskning   87,6  46,9 

 

(Det er markert med fet skrift der hvor det er særlig fokus på å heve kompetansenivået.) 

 

Prognose/utfordring: Som man ser ovenfor, vurderes andel førstekompetanse ved FH Diakonova og 

Sandnes som kritisk lav, og for professorer/dosenter ved hele FH og FS. Det antas at andel 

førstestillingskompetente vil øke noe utover 60 % de nærmeste årene. Samtidig påregnes en 

betydelig aldersavgang de nærmeste årene ved særlig FH, hvor de eldste ofte har høy kompetanse. I 

tillegg kommer sterk konkurranse om denne kompetansen, ikke minst innenfor helsefag. Det vil 

derfor være fortsatt behov for strukturerte veiledningsløp for høgskolelektorer, differensiering av 

FOU-tid og fortsatt satsning på forskerutdanning/doktorgradskandidater. Flere førsteamanuenser vil 

også bety flere ansatte med forskerkompetanse.  

Andel professorkompetente er en enda tyngre sak å bevege i ønskelig retning. Utfordringen er en 

kombinasjon av at flere professorer ved VID nærmer seg pensjonsalder, mens det er mange «unge» 

førsteamanuenser, som erfaringsmessig vil bruke 5-10 år med å bli professor. Det er også stor 

konkurranse om professorer i enkelte fagområder med kort forskningstradisjon, særlig innenfor 

helsefag. Målsettingen i forskningsstrategien er at andel toppstillinger innen 2023 har økt fra 13 % til 

22 %. VID vil bare kunne nå en slik målsetting gjennom målrettede tiltak utover veiledede 

professorgrupper. Samlet sett er vurderingen at forskerkompetansen ved VID vil styrkes fremover, 

samtidig som det vil kreves ekstraordinære tiltak for å øke andel toppstillingskompetente. Dersom en 

slik styrking skjer, vil det ha mange positive konsekvenser, både med tanke på kunnskapsgrunnlag for 

utdanningene, for søknader om ekstern finansiering av forskning, for veiledning av kolleger som er i 

kompetanseløp, for ledelse av forskningsgrupper, mm.  

Tiltak:  

• Fortsette tilbud om veiledede førstelektor- og professorgrupper 

• Styrke satsning på postdoktorer og gjennomføre nødvendige tiltak som gjør at VID i 2023 har 

10 postdoktorer. Dette kan skje med ulik form for finansiering, blant annet  

o interne prioriteringer av rekrutteringsstillinger fra KD (som nå blant annet gjøres 

gjennom intern utlysning av midler for å utvikle fremragende forskningsmiljøer, hvor 

tre stillinger er avsatt til postdoktorløp),  

o intern prioritering av egne stillingsressurser,  
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o skjevfordeling/sterkere differensiering ved tildeling av tid til FOU, og  

o søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekt, med vekt på finansiering av 

postdoktorer. 

• Tilsette utenlandske forskere, gjerne med professorkompetanse  

 

Forskerutdanning 
Forskerutdanning ved VID er viktig av flere grunner. For det første har VID et betydelig behov for 

tilførsel av forskerkompetanse i forbindelse med det pågående kompetanseløftet. For det andre 

utdanner VID gjennom sine ph.d.-programmer forskere med en fag- og verdiprofil som posisjonerer 

VID faglig og institusjonelt, både nasjonalt og internasjonalt. For det tredje bidrar 

doktorgradsstudenter med et betydelig forskningsvolum som dermed også styrker VIDs totale 

forskningskapasitet og -aktivitet. For det fjerde hører det til et universitetsmiljø å ha 

forskeropplæring, noe som også er attraktivt for fast vitenskapelige ansatte med tanke på de 

muligheter dette gir for veiledning og bidragsytere til forskningsgrupper. 

VID er akkreditert som vitenskapelig høgskole og dette krever minst ett ph.d.-program som oppfyller 

alle kriterier i studiekvalitetsforskriften, særlig når det gjelder til stipendiatmiljø (min. 15 ph.d.-

studenter på stipendiatvilkår) og gjennomstrømning (min. fem disputaser pr år over en 

treårsperiode). VID har to ph.d.-programmer; ett innenfor programområdet «diakoni, verdier og 

profesjonell praksis» fra 2012, som ble med inn i VID fra Diakonhjemmet Høgskole, og ett innenfor 

«teologi og religion» fra 2002, som kom fra Misjonshøgskolen. Programmene har hhv 45 og 30 ph.d.-

studenter. I 2015, altså rett før det formelle fusjonstidspunktet, var det samlede antall ph.d.-

studenter 50. Målsettingen for 2019 er totalt 80 ph.d.-studenter og totalt 10 avlagte ph.d.-grader. 

Begge programmene ble revidert 2017/2018. Stipendiatene er lokalisert i Oslo, Bergen og Stavanger. 

VID har hatt en god vekst i KD-finansierte stipendiater de senere årene. Mens Diakonhjemmet 

Høgskole og Misjonshøgskolen i 2015, før fusjonen, til sammen hadde 15 stipendiater, har VID 36 

slike over statsbudsjettet for 2019. Det arbeides for å øke dette antallet ytterligere, da det fortsatt 

ligger lavere enn mange sammenlignbare institusjoner. Det er også sterkt behov for forskerutdanning 

innen flere av VIDs programområder hvor det historisk sett har vært lite forskning og svak 

forskningskompetanse, men hvor samfunnsutfordringene og kravene til kompetanse og 

kunnskapsutvikling er store. 

I tillegg kommer stipendiater finansiert av Exstrastiftelsen, NFR (inkl tre offentlig sektor-ph.d. og én 

nærings-ph.d.), misjonsorganisasjoner (NMS, NLM og Danmission), Det lutherske verdensforbund, og 

ikke minst: stipendiater som er prioritert innenfor VIDs ordinære lønnsmasse.  

Stipendiatstillingene lyses ut etter strategiske drøftinger i Forskningsutvalget om profil på 

utlysningene. I 2019 vil seks KD-stillinger lyses ut med tilknytning til tilslag på søknader om å bli 

fremragende forskningsmiljø ved VID, hvorav tre konverteres til postdoktorstillinger for å styrke 

toppstillingssatsningen ved VID, jf nedenfor. 

Prognoser/utfordringer 

Det forventes en fortsatt vekst innen forskerutdanningene ved VID, særlig programmet diakoni, 

verdier og profesjonell praksis, i takt med VIDs kompetanseløft, styrking som forskningsinstitusjon og 

økte tilslag på søknader om ekstern finansiering av forskning, inkl. finansiering av ph.d.-prosjekter.  

Det forventes at det samme programmet (diakoni, verdier og profesjonell praksis) er det 

programmet ved VID som skal «levere» de nødvendige resultater i tråd med 
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studiekvalitetsforskriftens krav om gjennomstrømning. På bakgrunn av prognoser om tentativ 

innlevering av avhandlinger for bedømmelse, vurderes det som mulig, men ikke sikkert, å nå målene 

for 2019.  

Tiltak 

Det jobbes aktivt både politisk overfor departementet og Stortinget med å øke antall statlig 

finansierte stipendiatstillinger. 

Progresjon og forberedelse av innlevering av avhandlinger følges tett ved begge sentrene med tanke 

på at VID når sitt mål om 10 doktorgradsdisputaser i 2019.  

 

Vitenskapelige publikasjoner 
Norge har et system med å registrere forskningspublikasjoner med tanke på å beregne såkalte 

publiseringspoeng. Dette systemet skiller mellom to kvalitetsnivåer, hvor nivå 2 utgjør de antatt 

beste publiseringskanalene (det er lagt til grunn at dette utgjør 20 % av samlet antall kanaler). Videre 

er systemet innrettet slik at man får uttelling for sampublisering generelt, og sampublisering med 

internasjonale medforfattere spesielt. Nedenfor følger ulike oversikter som viser resultatene for VID 

som helhet, for VIDs fagenheter, og over tid. 

Totalt antall publiseringspoeng 
VID har på institusjonsnivå nådd målsettingen fra Virksomhetsplanen med 175 publiseringspoeng 

med god margin for 2018 (203,8).  

Figuren til venstre viser at VID i tidsrommet 2015-

2018 har økt med nærmere 60 publiseringspoeng 

(+ 40 %) og 50 publikasjoner (+ 38 %). Dette 

indikerer at VID har styrket seg som forsknings-

institusjon. Publiseringskulturen ved de 

fusjonerende høgskolene har i utgangspunktet 

vært ulik, noe vi vil gjenfinne i ulikheter mellom 

fagenhetene nedenfor.  

Følgende oppstilling viser hvilke institusjoner som 

kommer før og etter VID nasjonalt i 2018, og som 

indikerer samlet institusjonell forskningskraft: 

Høgskolen i Innlandet  383,8 

Norges idrettshøgskole  257,9 

Norges handelshøgskole  248,5 

VID     203,8 

Høgskolen i Østfold   194,9 

Høgskolen Kristiania   170,5 

MF vitenskapelig høyskole  160,2 

Høgskolen i Molde (vitsk høgskole) 124,6 

 



16/19 Årlig orientering om forskningsvirksomheten ved VID - 19/00749-1 Årlig orientering om forskningsvirksomheten ved VID : Forskningsvirksomheten ved VID - notat pr 01.05.19

9 
 

Som man ser, finner man her både statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler (statlige og 

private). 

 

Fordelt på fagenheter 
Dersom man bryter ned resultatene på VIDs fagenheter vil man se at det er til dels store forskjeller: 

 

Publiseringspoeng pr faglige årsverk 
Disse forskjellene blir særlig tydelige dersom man fordeler antall publiseringspoeng pr faglige 

årsverk, som er alle vitenskapelig tilsatte (unntatt er f.eks. ledere som har mindre enn 50 % 

vitenskapelig stilling). Parameteren «publiseringspoeng pr faglige årsverk» er viktig for 

sammenligning av institusjoner i UH-sektoren, ikke minst ved institusjonsakkrediteringer. Resultatet 

her angir en gjennomsnittlig «publiseringsstyrke» pr faglig ansatt, som igjen sier noe om 

gjennomsnittlig vitenskapelig kvalitet for institusjonen.  

For VID totalt er resultatet 0,81, mot et resultatmål på 1,0. Dette er likevel en markant økning fra 

2017 (0,70), men samtidig en nedgang fra 2016 (0,89). 

En sammenligning med utvalgte andre UH-institusjoner, viser at VID som helhet plasserer seg 

markant etter enkelte vitenskapelige høgskoler (MF, NIH), noe etter relativt unge universiteter som 

UiS og UiA, og bak enkelte statlige vitenskapelige høgskoler (NHH og HiMolde), men på linje med ett 

av de aller nyeste universitetene (OsloMet) og noe foran både Nord Universitet og Universitetet i 

Sørøst-Norge (USN) og andre statlige og private høgskoler: 

MF vitenskapelig høyskole   2,28 

Norges idrettshøgskole    2,27 

Universitetet i Oslo    1,84 

Universitetet i Bergen    1,56 

Universitetet i Stavanger   1,24 

Universitetet i Agder    1,04 

Norges handelshøyskole   1,00 

Universitetet i Tromsø     0,98 

Høgskolen i Molde, vitsk høgskole i logistikk 0,94 

VID       0,81 

OsloMet – storbyuniversitetet   0,81 

Universitetet i Sørøst-Norge   0,66 

Nord Universitet    0,64 
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Høgskolen i Innlandet    0,64 

Dronning Mauds Minne Høgskole  0,58 

Ansgar Teologiske Høgskole   0,57 

Høgskolen i Østfold    0,57 

Høgskulen på Vestlandet   0,54 

NLA Høgskolen     0,46 

Høgskulen i Volda    0,42 

 

En slik sammenligning viser at VID fremstår som en relativt sterk institusjon, samtidig som man også 

ser hvem man evt kan vurdere å sammenligne seg med tanke på forbedring. Konkret: VID bør med 

sin relative fagbredde heller sammenligne seg med de beste av de relativt unge universitetene som 

UiS og UiA, enn med de beste, men faglig sett noe smalere, vitenskapelige høgskolene. De sistnevnte 

kan heller relevante fagenheter ved VID sammenligne seg med, som nevnt nedenfor.  

Dersom man dykker ned på enhetsnivå internt ved VID, vil man se at forskjellene er store når det 

gjelder publiseringspoeng pr faglig årsverk: 

      2018  2017 

Fakultet for helsefag (FH)   0,48  0,51 

Fakultet for sosialfag (FS)   0,53  0,63 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 3,42  2,20 

Senter for diakoni og profesjonell praksis 0,39  0,32 

Senter for interkulturell kommunikasjon 0,56  (ikke del av VID i 2017) 

Senter for misjon og globale studier  0,61  0,66 

 

Som man ser, ligger resultatene for FH og FS under VIDs gjennomsnittlige resultat, mens resultatene 

for FTDL ligger godt over med 3,42 publiseringspoeng pr faglige årsverk. Dette er til sammenligning 

både høyere enn MF vitenskapelig høyskole (2,3) og Teologisk fakultet/UiO (2,31), som det er 

naturlig å sammenligne seg med nasjonalt på et fagenhetsnivå.  

Hvordan forklares disse forskjellene internt ved VID? For det første er utgangspunktet for 

fagenhetene til dels svært ulikt. Mens FTDL i stor grad har relatert seg til disiplinfag og 

universitetsfag, har FH og FS vært basert på profesjonsutdanninger med betydelig praksisinnslag og 

med korte og til dels svært korte forskningstradisjoner. Til dette hører det pr i dag også store 

forskjeller i kompetansenivå, som redegjort for tidligere, som for en del indikerer at vitenskapelig 

publisering ikke uten videre er å forvente. Publiseringsmønsteret i ulike fagtradisjoner er også noe 

ulik, hvor helsefaglige publikasjoner i langt større grad enn humaniora og samfunnsvitenskapelige 

publikasjoner opererer med medforfatterskap, til dels med svært mange medforfattere. Det er også 

grunn til å peke på større utfordringer med å få til sammenhengende forskningsflater ved FH og FS 

enn ved FTDL på bakgrunn av profesjonsutdanninger med stort innslag av praksisstudier. For tiden er 

det også svært stor andel vikarer ved særlig FH Bergen og FH Oslo (30-50 %), blant annet fordi mange 

fast tilsatte er inne i ph.d.-løp. FS og deler av FH har også oppnådd andre typer resultater ved FOU-

virksomhet enn vitenskapelige publikasjoner, f.eks. oppdragsprosjekter av ulik karakter.  

Samlet sett er det likevel grunn til å hevde at VID også ved FH og FS er inne i endringsprosesser når 

det gjelder utvikling av andel forskningskompetanse og forsknings- og publiseringskultur. Det er 

likevel grunn til å stoppe opp ved publiseringsresultatene for 2018 fordi man faktisk ser en nedgang 

for både FH og FS fra 2017 til 2018. Et konkret tiltak har vært å drøfte saken i Ledermøtet med tanke 

på å gjennomføre en tydeligere differensiering av tildelt FOU-tid basert på oppnådde resultater, eller 
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manglende slike. Retningslinjene for tildeling av FOU-tid (som man årlig søker på ved VID) sier for 

eksempel at «der det over lengre tid (inntil tre år) mangler resultater av tildelte og disponerte 

tidsressurser til FOU, vil den tilsatte pålegges andre oppgaver».  

Dersom man sammenligner resultatene for FH og FS, som samlet sett representerer 73 % av VIDs 

vitenskapelige årsverk, med noen utvalgte UH-institusjoner på hhv helse- og sosialfagområdet, vil 

man se at VIDs resultater ligger både noe over og noe under andre institusjoner:  

Helse         Pp pr faglig ansatt 

OsloMet Fak HV, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag 1,15 

UiS, Helsevitenskapelig fakultet      1,06 

OsloMet Fak HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 0,80 

OsloMet Fak HV, Institutt for naturvitenskapelige helsefag  0,65 

Lovisenberg Diakonale Høgskole     0,51 

VID, Fakultet for helsefag      0,48 

Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap  0,40 

HVL, Fakultet for helse- og sosialvitskap     0,42 

 

Sosialfag 

OsloMet Fak HV, Institutt for sosialfag     0,77 

VID, Fakultet for sosialfag      0,53 

UiS, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for sosialfag  0,50 

 

Publikasjoner som resultat av tildelt FOU-tid 2016-2018 
Vi har i forbindelse med vårens tildeling av FOU-tid for studieåret 2019/2020 foretatt en analyse av 

hvordan VIDs vitenskapelige tilsatte som har vært tilsatt i hele VIDs eksistensperiode (2016-2018) har 

publisert. Gjennomgangen viser følgende: 

• 109 av VIDs vitenskapelige ansatte som har vært ansatt i hele periode 2016-2018 ikke har 
publisert noe, altså 0 publiseringspoeng 

• 46 av VIDs ansatte som har vært tilsatt i hele perioden 2016-2018 har i snitt publisert minst 
0,7 pp pr år (totalt mer enn 2,1 pp). 0,7 pp pr år er laveste forventning til de ulike 
stillingskategoriene (gjort gjeldende for høgskolelektorer med 20 % FOU-tid). 

• De fleste av disse 46 er enten førsteamanuenser eller professorer.  
• Av de som ellers har publisert mer enn 0,7 pp pr år, finner vi 7 emeriti, 7 II-stillinger, og 6 som 

har sluttet. Disse er altså svært verdifulle for VID! Man finner også flere i dette utvalget som 
hele perioden har innehatt lederfunksjoner. 

• 59 av VIDs ansatte som har vært tilsatt i hele perioden 2016-2018 har i snitt publisert mindre 
enn 0,7 pp pr år (totalt mindre enn 2,1 pp). 

• Dette gir som resultat at 168 av totalt 214 av vitenskapelige tilsatte som har vært ansatt ved 
VID i hele perioden 2016-2018, altså 79 %, publiserer mindre enn den laveste forventningen til 
publiseringsresultater. 

 

Ledermøtet vil drøfte disse analysene med tanke på en felles forståelse av hvordan FOU-ressursene 

tildeles på bakgrunn av oppnådde resultater.  

 

Fordelt på kvalitetsnivå 
Det nasjonale resultatmålet er på 20 % andel nivå 2-publikasjoner av de samlede vitenskapelige 

publikasjonene. VID har samme mål i sin virksomhetsplan. Man vil se at flere av fagenhetene oppnår 
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dette målet, mens det samlede resultatet for VID i 2018 ligger noe under (17,9 %). Fakultet for 

helsefag og Senter for diakoni og profesjonell praksis ligger vesentlig under: 

 

Internasjonalt samarbeid 
Det finnes bibliometriske data på hvordan VID-forskere inngår i publiseringssamarbeid med forskere 

fra andre land. I 49 av totalt 183 publikasjoner (= 27 %) har VID-forskere publisert sammen med 

internasjonale forskere. Dette er en økning fra både 2016 (23) og 2017 (49), og vurderes som det 

mest positive resultatet for VID innenfor vitenskapelig publisering i 2018, i tillegg til økningen i det 

totale antall publiseringspoeng. 

Følgende land er representert tre eller flere ganger ved medforfattere med VID-forskere: 

Storbritannia 12 

USA  11 

Danmark 8 

Sverige  8 

Finland  8 

Nederland 3 

Polen  3 

 

Når det gjelder sampublisering med forskere fra det «globale sør», har det kun skjedd unntaksvis, og 

da med forskere fra følgende land: 

Mexico  1 

Sudan  1 

Thailand 1 

Sør-Afrika 1 

 

Her har VID-forskere et uutnyttet potensial som i større grad forventes å tas ut gitt alle de nettverk 

og samarbeidsrelasjoner VID-forskere har til kolleger ved institusjoner i land som regnes som en del 

av det globale sør. 

Prognoser/utfordringer 

På bakgrunn av pågående kompetanseløft, økt gjennomstrømning av ph.d.-kandidater, styrking av 

forskningsgruppene og mer resultatbasert tildeling av FOU-tid, forventes en fortsatt økning i antall 

publiseringspoeng. Det forventes også et fortsatt høyt nivå på internasjonal sampublisering. 

Tiltak 

Sterkere resultatbasert tildeling av FOU-tid. Insentiver på individ- eller forskningsgruppenivå vil bli 

vurdert i løpet av 2019. 
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Søknad om ekstern finansiering 
VIDs strategi 2018-2028 har som én av seks hovedstrategier at «VID strekker seg – fremragende 

fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning», hvor det som ett tiltak sies at man skal 

«Prioritere arbeidet med å utvikle ambisiøse søknader om forsknings- og utviklingsmidler». 

Til nå har det vært jobbet med å gjøre ulike finansieringsmuligheter godt kjent for forskerne. Det har 

blitt etablert en god rutine for håndtering av prosjektsøknader gjennom innføringen av en 

prosjekthåndbok med utfyllende rutiner. Forskningsrådgiveren har blitt godt kjent med forskerne på 

alle studiesteder, og dette muliggjør en enda mer skreddersydd støtte til fagmiljøene når det gjelder 

prosjektsøknader.  

Resultatet av satsningen så langt er at det har blitt skrevet mange søknader til forskjellige 

finansieringskilder, med god støtte fra fagmiljøene rundt forskerne samt støtte fra 

forskningsrådgiver. Det har vært jobbet med å skape en større forståelse for at deltakelse i EU-

prosjekter ikke bare er mulig, men at det også gir mulighet til verdifull nettverksbygging og jobbing 

mot behov i det europeiske samfunnet.   

Med økt fokus på forskningsprosjekter vurderes det også en styrking av forskningsadministrasjonen 

f.eks. gjennom å engasjere administrasjonen på fakultetene. Dette vil gjøre det mulig for 

forskningsrådgiver å bistå på et mer overordnet plan. Denne støtten kunne bestå av en mer 

strategisk gjennomgang og oppfølgning av finansieringsmuligheter generelt, mer målrettet 

monitorering av spesifikke utlysninger samt policy arbeidet innen EU samt NFR, være en del av 

relevante nettverk, gi forbedret informasjon til forskerne, samt forbedre nettsidene vedr 

forskningsstøtte både på norsk og på engelsk. I tillegg vil forskningsrådgiver kunne ta seg av 

oppfølgingsarbeidet ved innvilgelse av søknader, dvs følge opp kontrakter, utarbeide 

samarbeidsavtaler med partnere, støtte ved gjennomføring av prosjektene, samt rapportering og 

kontakt med donor og prosjektpartnere. Hvis søknaden ikke blir innvilget vil forskningsrådgiver følge 

opp ihht evalueringsrapport fra donor. 

Det vil også kontinuerlig bli jobbet med forbedring av rutinene på VID samt forankring av disse 

rutinene i ledermøtet, fagenhetene og forskningsgruppene. Det som til enhver tid vil stå i fokus er 

om søknaden er forankret i VIDs strategi samt i søkers primære forskningsgruppe. Den skal dessuten 

forankres oppover med fagenhetens leder, og eventuell egeninnsats fra VID skal være synliggjort og 

godkjent. 

 

NFR og andre nasjonale finansieringskilder (bidrag) 
Når det gjelder nasjonal finansiering av forskningssamarbeid, vektlegges søknader til Forskningsrådet 

(NFR). Antall søknader til NFR har økt fra 2017 til 2018. I 2017 ble én av disse søknadene innvilget, 

mens det i 2018 ble innvilget sju søknader. Søknadene gjaldt både større forskningsprosjekter samt 

noen mindre prosjekter, som f.eks. støtte til utenlandsopphold. Søknadene til NFR har vært innenfor 

programmene HELSEVEL, BEDREHELSE samt FRIPRO.  

Forskerne har imidlertid også blitt oppfordret til å skrive søknader til andre nasjonale kilder, som 

f.eks. Extrastiftelsen, Kirkerådet, Universitetsfondet, Norske Sanitetskvinners Forening (NKS) og 

Norsk Sykepleieforbund (NSF). Her kan det søkes om støtte til ph.d.- og postdoktorstillinger, samt 

noe driftsmidler. Disse finansieringskildene har til felles at det ofte kreves en viss, til tider: betydelig, 

egenfinansiering for å kunne gjennomføre prosjektene.  
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Følgende oversikt viser hvilke finansieringskilder VID-forskere har innhentet forskningsmidler fra i 

2018: 

 

 

I tillegg finnes det muligheter innenfor de regionale helseregionene, særlig Helse Sør-Øst RHF og 

Helse Vest RHF. Innen helse- og medisinsk forskning er de fleste midlene kanalisert gjennom disse, og 

utenfor NFR. Det er derfor store midler tilgjengelig her, inkludert tilgang til stipendiatstillinger. VID 

har imidlertid ikke lykkes å komme inn i samarbeidsorganene for forskning og innovasjon for disse 

regionene, som er de som behandler søknader om forskningsmidler. VID er heller ikke innvilget 

mulighet til å sende inn søknader, dersom det ikke skjer gjennom samarbeidspartnere eller gjennom 

bistillinger ved for eksempel aktuelle helseforetak. Det har vært noe motstand mot å slippe til VID i 

slike sammenhenger fordi man oppfatter VID som en nasjonal aktør, og ikke bare en regional. Det 

arbeides med å finne løsninger på dette, for eksempel ved at deler av VID reserveres for søknader til 

Helse Vest (VID Bergen og VID Sandnes), og andre deler (VID Oslo) reserveres for Helse Sør-Øst. 

Samtidig er det også viktig at VID i seg selv fremstår som en attraktiv samarbeidspartner, som 

inviteres inn i andres søknader om ekstern forskningsfinansiering, og at vi har kapasitet til å bidra når 

vi blir invitert. Dette perspektivet er også gyldig for NFR-prosjekter og EU-prosjekter.  

VID har i perioden 2016-2019 

økt NFR-inntektene fra 2,45 mill 

kr til 8,23 mill kr. VID har i dette 

tidsrommet satset på å sende 

inn mange NFR-søknader, både 

de som har vært vurdert som 

sterke og de som har hatt lavere 

kvalitet. VID har prioritert slik 

for å eksponere våre forskere 

for den konkurransearenaen 

som NFR representerer, som 

igjen vil ha relevans for hvordan 

man både tenker kvalitet og 

målrettet satsning internt, men 
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også i forhold til å forberede seg på EU-utlysninger, som er en «større» og mer kompleks arena, selv 

om innvilgelsesgraden ikke nødvendigvis er vesentlig høyere enn i NFR.  

Antall innsendte søknader 2017-2019 gir følgende bilde, inkludert hvor mange som er innvilget (som 

gjenstår å se for 2019-søknadene, hvor avgjørelse er ventet høsten 2019): 

Nasjonal innvilgelsesrate for NFR-prosjekter ligger rundt 10 

%, noen ganger lavere også. Det kan se ut som om VID har 

lykkes over en slik innvilgelsesprosent. Dette skyldes 

primært at VID har fått flere tilslag på 

prosjektetableringsstøtte for å posisjonere seg for EU-

utlysninger som det er en vesentlig høyere innvilgelsesrate 

på. Det samme gjelder innvilgelse av støtte til 

internasjonale konferanser. Disse har også høy 

innvilgelsesrate.  

Det er derfor viktig å ta stilling til hvilket ambisjonsnivå VID 

bør legge seg på. Dette har vært vurdert, og dersom vi 

legger oss på et noe lavere nivå enn f.eks. UiA og UiS, altså 

universiteter som er relativt unge (10 år+), som normalt 

representerer referansepunkter å «strekke seg etter», bør 

VID ha ambisjoner om i alle fall å doble inntektsvolum fra 

NFR. VID i forskningsstrategi for 2019-2023 satt seg som mål at NFR-støtten (og andre bidragskilder i 

Norge) skal ligge på 14 mill kr i 2023. Dette vurderes som realistisk på bakgrunn av kompetanseløft, 

styrking av søkerkompetanse blant vitenskapelig tilsatte, satsing på fremragende miljøer og en 

styrking av forskningsadministrativ støtte til søknadsprosesser. I tillegg kommer innvilgelse av støtte 

fra oppdragsforskningsprosjekter, se nedenfor. 

De innvilgede prosjektene fra NFR er disse, hvorav fem fullskala forskningsprosjekter med tilknytning 

til hvert av de tre fakultetene ved VID: 

Innvilgede NFR prosjekter Beløp i kr Prosjektperiode 

Doing family across borders 

(SIK) 7 052 000 2016-2019 

Potentials and problems of 

popular inculturation 

hermeneutics in Maasai biblical 

interpretation (FTDL/SMG) 7 320 000 2015-2018 

Education for the future in a 

changing health landscape 

(med Helse Bergen) (FHB) 8 563 000 2017-2021 

Prosjektetableringsstøtte EU 

2017 500 000 2017 

CHAPAR (Challenges of 

participation when service 

users autonomy is 

challenged/restricted in health 

and welfare services) (FS) 11 682 000 2018-2022 

Nye familier (med Oslo 

kommune) (FHO, Diakonova) 8 000 000 2018-2022 
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Prosjektetableringsstøtte  EU 

2018 500 000 2018 

Forskningssabbat, HUMEVAL-

insentiv (FTDL) 350 000 2018 

Nordisk konferanse 56 000 2019 

Prosjektetableringsstøtte EU 

2019 477 000 2019 

   

 

Prognoser/utfordringer 

Det er hard konkurranse om midler fra NFR, og VIDs erfaring tilsier at kvaliteten på søknaden må 

styrkes gjennom økt fokus på vitenskapelig kvalitet. 

Som nevnt, har VID store utfordringer med å slippe til med søknader og innflytelse i de regionale 

samarbeidsorganene for forskning og innovasjon i de regionale helseforetakene.  

Tiltak 

VID må styrke arbeidet med søknader om ekstern finansiering, for eksempel gjennom en styrking av 

den interne, faglige kvalitetssikring gjennom lesergrupper ved fagenhetene og i forskningsgruppene. 

Et annet viktig virkemiddel er tilsetting av erfarne, gjerne internasjonale forskere/professorer, som 

har erfaring fra å utvikle gode søknader. En generell styrking må støttes sentralt av 

forskningsadministrasjonen, gjennom kursing og utvikling av en mer integrert og sømløs 

prosjektstøtte fra forskningsrådgiver, økonomiseksjon, oppdragskontor og internasjonalt kontor. Det 

må også sikres at forskningsrådgiver har tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle søknadsinitiativer, og 

at de fakultetenes kapasitet og kompetanse utvides for samme formål. 

VID vil fortsette arbeidet for å komme oss inn i en bedre posisjon som forskningsaktør i de regionale 

helseregionene, både som søker og som deltaker i relevante strategiske organer. 

 

Søknader om EU-finansiering og andre internasjonale kilder 
Internasjonalt har det vært søkt om midler både til EU samt til noen andre kilder, som f.eks. 

Volkswagen Stiftung i Tyskland og Vetenskapsrådet i Sverige. I perioden 2017-2019 har VID deltatt 

som partner i ti søknader, uten tilslag.  

Når det gjelder EU-programmer, har VID bl.a. vært partner i tre søknader innenfor 

samfunnsutfordringer-søylen (Societal Challenges), en COST-nettverk søknad, samt to 

mobilitetssøknader innen Marie Curie-programmet (som representerer excellence-søylen i Horisont 

2020). VIDs primære strategi har vært å delta som partner i sterke internasjonale consortier. I to 

tilfeller i 2017 oppnådde slike søknader høy score, over terskelverdien for å kunne innvilges støtte. 

Her er en oversikt over søknader VID-forskere har deltatt på: 
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Program Call Title of the proposal Result 

H2020 H2020-MSCA-

ITN-2019 

INCLUDE: Developing future leaders in inclusive 

disability research 

Svar i juni 2019 

COST COST Action Challenging concepts of migration and religious 

diversity in Europe 

Svar I juni 2019 

H2020 H2020-SC6-

GOVERNANCE-

2018-2019-2020 

Populism, Social Media and the Struggle for Human 
Rights in Europe: Civil Society Dynamics and 
Projections (PopCivHum) 

Avslag 

H2020 H2020-MSCA-

ITN-2018 

Access to the Academy Avslag 

H2020 H2020-MSCA-IF-

2017 

Influences of the Norwegian Mission’s Literacy Work 
on the Construction of a Modern Zulu Identity (1925-
1955). 

Avslag 

H2020 H2020-SwafS-

2016-17 

CoCreation for Science and Society Avslag 

H2020 H2020-SC6-

CULT-COOP-

2016-2017 

Sites of Contention and Co-existence (SiCoCo): 

Mapping and Understanding Post-Secular Publics 

across European Social Space 

Avslag 

H2020 H2020-SC6-

CULT-COOP-

2016-2017 

BEYOND: Bridging European Youth over Networks 

of Diversity - Beyond religious and secular 

Coexistence 

Avslag 

 

Utfordring/prognoser 

VID har ennå ikke lykkes med uttelling på EU-søknader. Vurderingen er at arbeid med EU-søknader er 

et langsiktig, viktig arbeid, som krever dedikert innsats, både administrativt og fra fagenhetene. 

Dette er et viktig arbeid rent forskningskvalitetsmessig, men også fordi det kobler VID på viktige 

internasjonale partnere i Europa. Gode nettverk og samarbeidspartnere kan også benyttes ved 

søknader til NFR, hvor samarbeid med sterke internasjonale partnere vektlegges. 

Tiltak 

Ett av tiltakene for å styrke «EU-kompetansen» ved VIDs fagenheter, er å utpeke koordinatorer ved 

disse. I første omgang har dette blitt gjort ved det største fakultetet, som ikke har inngått i større EU-
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søknader, men hvor det er mange relevante utlysninger som VID bør forberede seg på. EU-

koordinatoren (10 %) jobber tett sammen med forskningsrådgiveren. Det er også utpekt en 

tilsvarende koordinator på migrasjonsfeltet, med særlig tilknytning til SIK, SMG, SDP og FTDL, og som 

mottar midler EU-enhet Vest, som VID er partner i sammen med UiS, SUS, HVL og Norce.  

Som nevnt ovenfor vedrørende NFR-søknader, vil tilsetting av erfarne, gjerne internasjonale 

forskere/professorer også styrke VIDs evne til å nå frem i EU-sammenheng. 

 

Oppdragsforskning 
En stor del av den eksterne finansiering av prosjekter ved VID er bidrags- og oppdragsprosjekter. 

Dersom man trekker fra NFR- og EU-prosjekter, hadde VID i 2018 inntekter på 24,6 mill kr. Av dette 

er for tiden kun en mindre del å regne som forskningsprosjekter, selv om profil på prosjektene og 

overgangene mellom forskning og andre oppdrag ofte er noe flytende og sammensatt. Slike 

prosjekter skjer ofte i tett relasjon til det offentlige og aktører i praksisfeltet som gjør det særlig 

interessant for VID å ha en aktiv tilnærming til slike utlysninger.  

Prognoser/utfordringer 

VID bør styrke volum på oppdragsforskning. Slike tildelinger vil kunne gi viktige synergier inn mot 

utdanningene, og for relasjonen til og samhandlingen med praksisfeltet.  

Tiltak 

VID vil fortsette søknadsaktiviteten ved de fagenhetene som har god tradisjon på å være aktive, og 

styrke søknadsaktiviteten ved andre fagenheter. VID vil videreutvikle samarbeidsrelasjoner og 

nettverk, med kommuner, praksisfelt, etater/organer og andre uh-institusjoner, for å styrke VIDs 

søkerposisjon. Høgskolestyret vil vedta en delstrategi for ekstern samhandling i juni 2019.  

 

Fremragende satsning 
VIDs strategi 2018-2028 om å strekke seg, har som et tiltak at man skal «opprettholde og eventuelt 

styrke bevilgningsnivå til sterke utdannings- og forskningsmiljøer». Dette tiltaket følges opp og 

konkretiseres i forskningsstrategien for 2019-2023 hvor sies at 

det er ønskelig å identifisere forskningsmiljøer ved VID innenfor VIDs prioriterte 

temaområder, og innenfor eller på tvers av de ulike forskningsgruppene, som bør styrkes 

ressursmessig (driftsmidler, stipendiater, prosjektledelse, forskningsstøtte) på bakgrunn av et 

særskilt potensial for å posisjonere seg nasjonalt og internasjonalt, og på sikt gi grunnlag for 

søknader om å opprette sentre for fremragende forskning/utdanning (SSF/SFU). 

Våren 2019 er det utlyst seks rekrutteringsstillinger (inkl tre postdoktorstillinger) og en samlet 

tilleggsbevilgning på 1 mill kr pr år over en fireårsperiode 2020-2023. Innen fristen 20.3 var det 

mottatt ni søknader. Søknadene er vurdert av de tre professorene i VIDs International Advisory 

Board. Fem søknader er med videre til andre runde, med endelig behandling i slutten av august.  

Resultatmålet for satsningen er at «VID innen utgangen av 2023 [har] etablert 2-3 fagmiljøer som 

publiserer i innflytelsesrike publiseringskanaler av særlig høy kvalitet, samarbeider med anerkjente 

internasjonale forskningsmiljøer, har lykkes med tildelinger fra NFR og/eller EU og som internt og 

eksternt oppfattes som ledende forskningsmiljøer på sine felt». 
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Prognoser/utfordringer 

Det vurderes som sannsynlig at tre fremragende miljøer kan vokse frem i inneværende 

forskningsstrategiperiode (2019-2023). I 2021/22 skal ordningen evalueres, og da vil det vurderes å 

lyse ut en ny runde. På tross av at en slik satsning kan skape en opplevelse av ulikebehandling internt, 

vurderes det som positivt for hele bredden av fagmiljøer at det konsentreres ressurser rundt enkelte 

miljøer med tanke på særlig utvikling av kvalitet. For høgskolen vurderes det som nødvendig å legge 

forholdene til rette for noen spissede satsninger dersom høgskolen skal kunne markere seg 

kvalitetsmessig innen forskning nasjonalt og internasjonalt. Det forventes også tilslag på eksterne 

utlysninger (NFR, EU) gjennom denne satsningen. Utlysningen har for øvrig hatt god forankring i 

Ledermøtet, Forskningsutvalget og i forum for forskningsgruppeledere. 

Tiltak 

Ingen utover allerede iverksatte tiltak (= utlysning). 

 

Åpen forskning  
Nettressurs: https://www.vid.no/forskning/aapen-tilgang/  

Det er stort fokus i forskningssektoren i Norge og Europa på å gjøre forskningen og 

forskningsresultatene mer åpne (Open Research). Ett viktig spørsmål som har vært mye i søkelyset 

det siste året gjelder en vridning fra abonnementsbetalte tidsskriftsartikler, med til dels svært dyre 

abonnementer, til såkalt Open Access. Her skjer det for tiden mye, hvor UNIT de siste månedene har 

forhandlet på vegne av norske universiteter og høgskoler overfor tidsskriftsgiganter som Elsevier, 

Wiley og Springer. Man har i det siste kommet frem til nye avtaler hvor forlagene tilbyr en del åpen 

publisering av artikler som del av den ordinære abonnementsavgiften, i tillegg til at flere tidsskrifter 

blir rene OA-tidsskrifter. Det diskuteres likevel om slike avtaler i tilstrekkelig grad innfrir de krav 

Kunnskapsdepartementet og sektoren har satt seg, jf. den såkalte Plan S. 

I denne fortsatt noe uavklarte situasjonen har VID avsatt kr 500.000 i 2018 og 2019 for å støtte 

publiseringsavgifter i tidsskrifter med såkalt «gullstandard», som er tidsskrifter uten noen form for 

abonnementsavgift, men for forfatterne/forskerne selv finansiering publiseringen gjennom en 

publiseringsavgift. Fondet brukes i stigende grad, også for å finansiere OA-antologier ved norske 

akademiske forlag, som også er nyttig for VID i et pensum-perspektiv ved at det gir fri tilgang til hele 

bøker. VID har nedfelt som et tiltak i sin hovedstrategi å «være en pådriver for tilgjengeliggjøring av 

forskningsresultater og forskningsdata». Dette tiltaket er tatt inn i strategien i tiknytning til den 

fjerde delen av strategien, nemlig om at «VID engasjerer seg globalt – internasjonal 

kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig virksomhet». 

En annen del av Open Research er å gjøre forskningsdata tilgjengelig for andre forskere og for annen 

fremtidig bruk. Det vurderes også å gjøre fagfellevurderinger av ulike slag, for eksempel ved 

publisering av artikler, åpne for andres innsyn. 

Prognoser/utfordring 

Ettersom VID i stor grad arbeider med persondata, er det mange utfordringer med å gjøre slike data 

tilgjengelige for å ivareta nødvendig personvern for informanter, mm.  
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Tiltak 

Det er likevel et ideal å utforske hvordan høgskolen kan bidra til at gode data får en videre og mer 

langsiktig bruk, ikke minst i lys av den innsatsen som legges for dagen med å skape slike data. 

Dersom man lykkes med dette, vil VID trolig måtte investere i eksterne løsninger for å lagre og 

tilgjengeliggjøre slike data for andre forskere og for ettertiden. Dette utgjør samtidig en økonomisk 

utfordring VID må ta høyde for i fremtidig budsjettering. 

 

Forskningsetikk 
Nettressurs: VID har også en egen nettside om forskningsetiske ressurser ved VID. Denne er 

dessverre ikke oversatt til engelsk ennå. 

VID har et eget forskningsetisk utvalg (FEU) som også har som oppgave å være høgskolens 

redelighetsutvalg, jf. Forskningsetikkloven § 6. Retningslinjene for FEU sier følgende om utvalgets 

ansvars- og virksomhetsområde: 

«Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for høgskolens ledelse. Utvalget 

skal: 

- Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer 

- Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål 

- Behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i 

meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen 

Forskningsetisk utvalg er VIDs redelighetsutvalg, jf. Forskningsetikkloven § 6.» 

Som man vil se av årsrapport fra FEU, og som styret har vært informert om i VIDs samlede 

årsrapport, har utvalget ikke behandlet saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet i 2018. Det 

vurderes som at VID gjennom FEU har relevant og oppdatert kompetanse på behandling av slike 

saker. Slike saker er krevende, og har også en forvaltningskomponent utover behandlingen i FEU, 

som stiller store krav til høgskolens ledelse og organisasjon. Det vurderes i den sammenheng som 

viktig å sikre at informasjon om retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig 

uredelighet er godt kjent i organisasjonen, særlig blant ledere.  

Arbeidet med forskningsetikk ved høgskolen har i 2018 hatt et særlig fokus på: 

• utarbeidelse av retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning og 

studentprosjekter. 

• kartlegging av forskningsetisk arbeid og organisering, som en oppfølging av ny 

forskningsetikklov (2017) hvor fokus er lagt på organisering av det forskningsetiske arbeidet, 

og en fremheving av både institusjonens og enkeltforskeres forskningsetiske ansvar.  

Det er nå utformet og vedtatt retningslinjer for behandling av personopplysninger for forskere og 

studenter (dette er særlig aktuelt for masterstudenter). Det gjenstår noe informasjonsarbeid i 

forbindelse med implementering, i tillegg til at det følger med nye behov for underordnede 

retningslinjer og prosedyrer. En god håndtering av forskningsdata krever også anskaffelse og 

implementering av tekniske løsninger for innsamling, lagring og annen håndtering av data. 
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Kartleggingen av forskningsetisk arbeid og organisering ble gjennomført høsten 2018 blant 

dekaner/prodekaner ved fakultetene, lederne for ph.d.-sentrene, faglige ansvarlige for alle 

utdanningsprogram på MA og ph.d.-nivå, samt alle forskningsgruppelederne. Totalt 27 av 31 mulige 

besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen viste følgende:  

• At opplæring knyttet til forskningsetiske spørsmål skjer, men at den i begrenset grad skjer ut 

fra en systematisk og forutsigbar tilrettelegging.   

• Unntaket er opplæring innen ph.d.-senterne og delvis også for masterstudentene hvor det 

eksplisitt er satt inn i undervisningsemner og hvor dette er forutsatt som en del av 

veiledningen i ph.d,- og masterprosjektene.  

• Fakultetsledelsen synes i liten grad å ha en aktiv tilnærming til å kvalitetssikre at opplæring 

skjer. De peker på arbeid som skjer på programnivå og ellers det som de forventer skjer i 

veiledning mellom ansatte.  

• Veiledning som arena for opplæring innen forskningsetikk blir pekt på som et viktig 

instrument i tilknytning til seniorforskere ift juniorforskere og for studenter i ph.d.- og 

masterprosjekter  

• Forskningsgruppene kan synes å være den arenaen som har best forutsetninger for å 

tematisere forskningsetiske problemstillinger. 

Prognoser/utfordringer 

Brudd på anerkjente forskningsetiske normer i student- eller forskningsarbeider har potensial til å 

skape stor medieinteresse, og tilsvarende omdømmeutfordringer. I tillegg oppstår det 

erfaringsmessig ofte krevende og konfliktfulle situasjoner mellom forskere og mellom fagmiljøer, evt 

i relasjon til eksterne miljøer. Gode rutiner, god opplæring og en vedvarende kultur og årvåkenhet 

for å forebygge slike situasjoner, må derfor være høyt på dagsorden for alle ledere og vitenskapelig 

ansatte ved VID. Dette er også nedfelt som resultatmål i forskningsstrategien for 2019-2023: 

• Kjennskapet til anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis er vesentlig 

forbedret i strategiperioden 

• VID har en struktur og kultur som legger til rette for etterlevelse av anerkjente 

forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis 

Tre områder har tidligere vært identifisert som særlig risikofylte i VIDs virksomhet, forskningsetisk 

sett, er a) medforfatterskap generelt, og uklarheter rundt hvem som har «rett» på å være 

medforfatter, og en tilsvarende plikt til å inkludere rettmessige medforfattere, b) medforfatterskap 

knyttet til publisering av ph.d.-studenters (og for så vidt masterstudenters) arbeider, hvor 

veileder(e)s rett til medforfatterskap kan være diskutabelt, og hvor relasjonen mellom veileder og 

kandidat er utpreget asymmetrisk, og c) plagiat i studentarbeider (inkl ph.d.) som skyldes 

uaktsomhet i bruk av kilder relatert til manglende forståelse og kjennskap til anerkjente normer for 

bruk og sitering. 

Det vurderes som at VID pr i dag har et aktivt forhold til organisering av forskningsetisk arbeid, at 

undervisning i forskningsetikk er dekket på både master- og ph.d.-nivå, og at både forskningsetisk 

arbeid og organisering av dette vil gjennomgå videre utvikling fremover.  

Det er likevel identifisert et nivå hvor VID bør styrke oppmerksomheten: forskere. Det naturlige og 

primære stedet å følge opp dette er i forskningsgruppene, hvor 95 % av VIDs vitenskapelige tilsatte 

deltar. Ettersom forskningsgruppelederne rapporterer til sine foresatte, må det også sikres at 

dekaner/prodekaner/senterledere følger opp overfor «sine» forskningsgruppelederne. I tillegg vil 
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prorektor tematisere ansvaret for å skape en forskningsetisk refleksjon og kultur i 

forskningsgruppene i det halvårlige forskningsgruppeforumet. 

Tiltak 

• Gjennomføre en ny informasjonsrunde i organisasjonen om retningslinjer for behandling av 

mistanke om vitenskapelig uredelighet 

• Opprettholde fokus på innføring i anerkjente forskningsetiske normer på alle 

utdanningsnivåer 

• Gjennomføre et kort skypekurs ifm kursing av nytilsatte ved høgskolen 

• Sikre at forskningsetisk refleksjon foregår systematisk/syklisk i forskningsgruppene gjennom 

årlig utviklingssamtale og halvårlig forskningsgruppelederforum 

• Sikre at ledere av fagenhetene ivaretar sitt forskningsetiske ansvar 

Det vises for øvrig til årsrapport fra FEU for 2018.  
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Arkivsak-dok.: 16/00088-17 Arkivkode.:
SaksbehandlerBård Mæland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg, 201 8

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret tar årsrapport fra Forskningsetisk utvalg for 2018 til etterretning.

Sammendrag
VID har et eget forskningsetisk utvalg (FEU). Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for
høgskolens ledelse. Utvalget skal:

• Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer
• Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål
• Behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i meldinger om mulig

brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen

Forskningsetisk utvalg er også VIDs redelighetsutvalg, noe som er pålagt for høgskolen å ha i tråd med Lov om
organisering av forskningsetisk arbeid (LOV-2017-04-28-23), § 6.

Retningslinjenefor FEU sier at «[u]tvalget rapporter årlig om sin virksomhet til høgskolestyret i forbindelse med
rapportering påforskning».

Rapporten ble godkjent av FEU 23.04.19 og legges med dette frem for høgskolestyret. Rapporten synliggjør
hva utvalget har arbeidet med i 2018. Utvalget har ikke behandlet forskningsetiske enkeltsaker med
utgangspunkt i meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen.

Vedlegg:
Årsrapport for 2018 fra Forskningsetisk utvalg, 23.04.19
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Årsrapport Forskningsetisk utvalg ved VID vitenskapelige høgskole 
 

For kalenderåret 2018.  

Innledning 
Forskningsetisk utvalg ved VID ble etablert i 2016. Utvalget tok utgangspunkt i Diakonhjemmet 

høgskoles utvalg som ble etablert i 2014, og ble utvidet til flere medlemmer. Utvalgets nåværende 

sammensetning har fungert siden 2017, hvor det ble utvidet til å ha to eksterne medlemmer, og et 

medlem som er stipendiat. 

Sammensetning av utvalget 
Utvalget består av følgende medlemmer: 

Anne Raustøl – leder, Senter for diakoni og profesjonell praksis/Fakultet for Helsefag, studiested Oslo 
Hans Morten Haugen – nestleder, Fakultet for teologi, diakoni og ledelse, studiested Oslo 
Herdis Alvsvåg – Fakultet for helsefag, studiested Bergen 
Turid Misje – Senter for diakoni og profesjonell praksis, PhD-stipendiat.  
Ingun Sletnes – OsloMet 
Kjetil Fretheim – MF vitenskapelig høyskole 
 
Utvalgets sekretær er Tormod Kleiven ved Senter for diakoni og profesjonell 
praksis/forskningsadministrasjonen 
 

Rapportering på utvalgets virksomhet i 2018 
Forskningsetisk utvalg ved VID vitenskapelige høgskole har et mandat som gir føringer for hvilket 

arbeid utvalget skal prioritere. Etter en periode med etablering av utvalget både i fusjonen til VID og i 

tilpasning til ny lov om forskningsetikk, har utvalget nå gått inn i en mer etablert fase. Vi har mindre 

arbeid med å definere og klargjøre utvalgets oppgaver, og er nå i ordinær drift. Det har i perioden 

ikke vært meldt inn noen saker med mistanke om vitenskapelig uredelighet. Perioden har vært 

preget av at høgskolen jobber med å etablere retningslinjer og rutiner for håndtering av 

personopplysninger etter at det nye regelverket om personopplysninger trådte i kraft sommeren 

2018.  

Møtevirksomhet: Utvalget hadde et møte 23. oktober 2018 hvor særlig høgskolens arbeid med 

retningslinjer for håndtering av personopplysninger i forskning og studentoppgaver var et tema. 

Utvalget har også gitt innspill til undersøkelse om forskningsetisk kompetanse og kunnskap i 

høgskolen. 

Samarbeid med forskningsledelsen og forskningsutvalget: utvalget blir informert om relevante 

temaer og prosesser i organisasjonen, men dette kan nok gjøres mer systematisk. Halvårig møte i 

utvalget bidrar til en slik oppdatering, men utvalget etterlyser om det er flere prosesser og temaer 

som vi kan gi innspill til, og om struktur for informasjon til utvalget er tilfredsstillende.  

Nedenfor følger rapportering om aktiviteter og tiltak knyttet til utvalgets mandat.  
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Dette er ansvars- og virksomhetsområdet til utvalget ifølge retningslinjer for forskningsetisk utvalg 

ved VID vitenskapelige høgskole: 

Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for høgskolens ledelse. Utvalget skal: 

- Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer 

- Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål 

- Behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i 

meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen. 

Forskningsetisk utvalg er VIDs redelighetsutvalg, jf. Forskningsetikkloven § 6. 

Ansvarsområde 1 – Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske 

rammer 

Høgskolen har arbeidet med å etablere rutiner og retningslinjer for håndtering av 

personopplysninger i forskning og studentoppgaver. Utvalget ønsker å holdes orientert om dette 

arbeidet, og har gitt tilbakemeldinger og innspill på tidligere utkast til retningslinjer. Utvalget blir 

orientert om de endelige retningslinjene på møtet i april 2019.  

Enkelte medlemmer underviser i forskningsetikk på master- og PhD-nivå. Leder og nestleder har 

fanget opp tilbakemeldinger fra mastermiljøene om at det har hersket en del forvirring om hvilke 

rutiner som gjelder, og hvordan de fungerer i praksis.  

Ansvarsområde 2 – Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål 

Flere av utvalgets medlemmer har deltatt på nasjonalt forskningsetisk forum i september 2018 for 

oppdatering og drøfting av forskningsetiske problemstillinger med representanter fra andre 

institusjoner og nasjonale forskningsetiske komiteer.  

Utvalgets leder hadde en faglunsj på Senter for diakoni og profesjonell praksis om forskningsetikk 

høsten 2018, med særlig vekt på personvern.  

Utvalget registrerer at forskningsledelsen holder forskningsutvalget og dekaner/prodekaner orientert 

om forskningsetiske saker og tematikk nasjonalt og internasjonalt. For eksempel orientering om 

saker rundt Plan S.  

Høgskolens nettside om forskningsetikk er fortsatt ikke oppdatert på engelsk. Utvalget ønsker en 

avklaring av hvem som har ansvar for dette.  

Utvalget har lagt ut et nyhetsoppslag om forskningsetikk på VIDs ansattsider i juni 2018. 

Ansvarsområde 3 – behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med 

utgangspunkt i meldinger om mulig brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis 

ved høgskolen 

Utvalget har ikke behandlet saker med mistanke om vitenskapelig uredelighet i perioden. Prorektor 

for forskning mottok en melding våren 2018 hvor sekretær og leder ble rådført i en innledende 

runde. Saken ble avsluttet der og førte ikke til en granskning.  
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Utvalget registrerer at det ikke meldes om uredelighetssaker, selv om retningslinjene også tillater 

anonyme meldinger. Det bør kontinuerlig vurderes om det er enkelt nok å melde fra om mistanke om 

brudd på anerkjente forskningsetiske normer i organisasjonen.  

I 2016-17 hadde leder av utvalget informasjon for forskjellige enheter ved høgskolen om 

retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID 

vitenskapelige høgskole, for å styrke bevissthet og kjennskap til disse i organisasjonen. Leder er 

usikker på om Fakultet for teologi, diakoni og ledelse, studiested Stavanger har blitt informert. Senter 

for interkulturell kommunikasjon (SIK), Kirkelig utdanningssenter i Nord-Norge (KUN), og miljøet i 

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) har ikke vært inkludert i 

slik informasjon. Behov for en ny runde bør vurderes av leder i samråd med utvalget.  

 

Oslo, 23.04.19. 
Anne Raustøl, leder av utvalget 
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Arkivsak-dok.: 18/01712-11 Arkivkode.: 046
SaksbehandlerIngeborg Mongstad-Kvammen

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

Delstrategi Misjons- og diakoniarkivet til behandling i høgskolestyret

Forslag til vedtak:
Styret vedtar bevaringspolitikk, bevaringsplan og delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet.
Styret ser frem til at avtale mellom Misjons- og diakoniarkivet og Arkivverket om utvidet sektoransvar inngås.
Styret støtter kriteriene for valg av lokasjon for Misjons- og diakoniarkivet og ber om å få saken tilbake for
behandling i styremøtet i juni.

Sammendrag
Det er utarbeidet delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet (MDA). Denne har vært på høring i strategisk råd for
Misjons- og diakoniarkivet. Den har også vært til behandling i ledermøtet. I tillegg har arkivleder og rektor gitt
innspill. Som grunnlag og forutsetning for delstrategien ligger bevaringspolitikk og bevaringsplan for MDA. I
tillegg er det utarbeidet en enkel SWOT-analyse av MDA. Egen avtale mellom Arkivverket og VID vedrørende
utvidet ansvar for historiske arkiv skapt av misjons- og diakonibevegelsen i Norge er også under utarbeidelse.

Hensikten med delstrategien for Misjons- og diakoniarkivet er tredelt:
- å knytte denne del av virksomheten enda tydeligere til VIDs overordnede strategiske mål og

videreutvikle Misjons- og diakoniarkivet på basis av disse.
- å tydeliggjøre Misjons- og diakoniarkivets tilknytning til VIDs kjernevirksomhet –forskning og

undervisning.
- å tydeliggjøre det utvidede sektoransvaret for historiske arkiv knyttet til misjons- og diakonibevegelsen i

Norge som del av Misjons- og diakoniarkivets kjernevirksomhet og som del av VIDs overordnede
strategi om å vokse.

Lokasjonen til Misjons- og diakoniarkivets hovedmagasin er en relevant problemstilling i forbindelse med
campussammenslåing i Rogaland.
Misjons- og diakoniarkivet er p.t. lokalisert hovedsakelig i arkivmagasin ved campus Stavanger (1900
hyllemeter) og campus Diakonhjemmet (400 hyllemeter). Om lag 100 hyllemeter skal flyttes fra VIDs Bergen
campuser til campus Stavanger. I tillegg er noe arkivmateriale lokalisert i Arkivenes hus i Stavanger. Magasinet
ved campus Stavanger er Misjons- og diakoniarkivets hovedmagasin. Arkivmagasinene ved egne campuser
oppfyller ikke de forskriftsmessige krav til arkivmagasin, og i forbindelse med campussammenslåing av VIDs to
campuser i Rogaland vil en derfor måtte vurdere fremtidig lokasjon av hovedmagasinet til Misjons- og
diakoniarkivet.
Det foreligger tre alternativ.

a) Samlet løsning på ny campus
b) Hele arkivet flyttes til Arkivenes Hus
c) Delt løsning mellom campus og Arkivenes hus

Alternativene vil bli evaluert ut ifra følgende kriterier;
• lokalenes funksjonelle og tekniske kvaliteter
• kostnad (husleie)
• tilknytning til fagmiljø –både arkivfaglig og VIDs fagmiljø

Det understrekes av Ledermøtet at tilknytningen til VIDs misjons- og diakonifaglige miljøer best ivaretas i
lokasjonsalternativ a) og c). Det understrekes også at tilknytning til VIDs fagmiljøer og geografisk nærhet til
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campus, vurderes som viktige forutsetninger for ambisjonen om vekst i form av økt bruk både blant forskere og 
studenter. 
 
Det er ikke tatt stilling til om arkivmagasinene plassert ved campus Diakonhjemmet bør flyttes til hovedmagasin 
i Rogaland. Dette kan bli en aktuell problemstilling på sikt, og da bør samme evalueringskriterier gjelde som for 
hovedmagasinet.  
 
De tekniske funksjonskrav som stilles til campustilbyderne i Rogaland vil være noe ulike ved samlet og ved delt 
løsning. Ved delt løsning vil særlig verdifullt arkivmateriale lagres i arkivmagasiner med svært høye tekniske 
krav slik at sikkerheten for materialet ivaretas på best mulig måte. Arkivmateriale som ikke vurderes som like 
verdifullt, vil da lagres i arkivmagasiner på campus som oppfyller forskriftsmessige krav. 
 
Campustilbyderne arbeider p.t. med et oppdatert tilbud som inneholder et alternativ med samlet løsning på 
campus og et alternativ med delt løsning. Disse vil foreligge til styremøtet i juni, og styret vil da kunne avgjøre 
MDAs lokasjon. Styret bes i mai-møtet om å uttale seg om kriterier for valg av lokasjon. 
 
 

Vedlegg:  
Delstrategi Misjons- og diakoniarkivet utkast pr 30042019 
SWOT-analyse Misjons- og diakoniarkivet 
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Delstrategi Misjons- og diakoniarkivet 2019 - 2028  
Vedtatt av høgskolestyret xx.xx.2019 

 

VIDs visjon og oppdrag er å være 

Én verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning 
og med samfunnsmessig og kirkelig relevans. 

VID har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2018-2028 med følgende hovedstrategier: 
 

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

• VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 
• VID-signaturen profilerer og rekrutterer-verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse 
• VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 
• VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 
• VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 
 
Denne delstrategien for Misjons- og diakoniarkivet skal, som de andre deIstrategiene, være 
komplementær til den overordnede strategien, og må leses og forstås på bakgrunn av denne.   
 

Kjerneoppdrag 

Misjons- og diakoniarkivets kjerneoppdrag er å bidra til oppfyllelsen av VIDs visjon, oppdrag og 
overordnede strategi ved å bevare, ordne og tilgjengeliggjøre VID-eiernes historiske arkiv. 
Tilgjengeliggjøringen skjer fortrinnsvis som forskning, forskningsbasert utdanning og allmenn 
formidling. Ett av formålene med denne forskningen og formidlingen, er å vise eiernes 
samfunnsmessige og historiske relevans, jf. VIDs visjon. 
 
I tråd med Misjons- og diakoniarkivets kjerneoppdrag, og som et unikt forskningsbasert privatarkiv i 
misjons- og diakonisektoren, er Misjons- og diakoniarkivet i ferd med å inngå avtale med Arkivverket 
om å ta sektoransvar for det som er definert som «Misjons- og diakonibevegelsen i Norge».  
Misjons- og diakoniarkivet har dermed et oppdrag som er utvidet fra kjerneoppdraget. Det skal å være 
et dokumentasjonssenter både av historisk og aktuell karakter. Det skal bevare, dokumentere og 
gjøre tilgjengelig historisk arkivmateriale fra misjonsorganisasjoner og diakoniinstitusjoner i Norge. 
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Tilgjengeliggjøringen består først og fremst av forskning, forskningsbasert utdanning og allmenn 
formidling.  
Misjons- og diakoniarkivet samarbeider med Arkivverket om dette oppdraget. Dette er således et 
allment oppdrag på vegne av en viktig samfunnssektor i Norge. 
 
Misjons- og diakoniarkivet skal kjennetegnes av høy arkivfaglig kompetanse og høy kompetanse på 
misjons- og diakonihistorie. 

Forutsetning for delstrategien 

Som grunnlag og forutsetning for delstrategien ligger bevaringspolitikk og bevaringsplan for Misjons- 
og diakoniarkivet. 

Videre er en viktig forutsetning for delstrategien er en offensiv holdning til vekst og økt bruk av arkivet. 
Misjons- og diakoniarkivets hovedmagasin ved campus Stavanger hadde i 2018 om lag 250 besøk, 
hvorav 100 var med forskningsformål. Samme år var det om lag 700 henvendelser håndtert via e-
post, Filesender o.l. som omfattet digital bruk av arkivet. I norsk sammenheng er dette et historisk 
arkiv som blir mye brukt. Selv om målet ikke er kvantifisert, ligger det til grunn en tydelig ambisjon om 
å øke bruken av arkivet innen planperioden, både til forskningsformål, for studenter og allmenn 
tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet. Det er også en ambisjon om vekst ved å ta utvidet sektoransvar 
for misjons- og diakonibevegelsen. På denne måten vil Misjons- og diakoniarkivet være viktig for 
utvikling av «VID-signaturen» samt videreutvikling av VIDs gode omdømme. Et enda mer offensivt 
misjons- og diakoniarkiv vil også kunne virke rekrutterende med tanke på faglig ansatte og studenter. 
Sist, men ikke minst, vil et enda mer offensivt misjons- og diakoniarkiv synliggjøre enda bedre den 
sentrale rollen misjons- og diakonibevegelsen i Norge har og har hatt for samfunnsutvikling nasjonalt 
og internasjonalt. 

Planperiode for delstrategien 

Delstrategien følger planperioden for VIDs strategiplan, frem til 2028, men revideres i 2024, eller ved 
behov. 

 

Målsettinger for Misjons- og diakoniarkivet frem mot 2028 

• Økt bruk av Misjons- og diakoniarkivet blant nasjonale og internasjonale forskere innen 
misjons- og diakonihistorie 
 
Tiltak: 
Katalogisering av alt arkivmaterialet. 
Digitalisering av minimum 50% av arkivmaterialet. 
Tilstedeværelse på hensiktsmessige digitale plattformer nasjonalt og internasjonalt. 
Tydelig tilstedeværelse og enkel tilgjengelighet på alle VIDs campuser. 
Aktiv deltagelse i relevante arkivfaglige miljøer. 
Godt samarbeid med VIDs forksningsgrupper, og særlig med Misjons- og diakonihistorisk 
forskning (MiDiHi). 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 3 (VID-signaturen), hovedstrategi 5 (VID strekker seg) og hovedstrategi 6 (VID 
vokser) 
 

• Økt bruk av Misjons- og diakoniarkivet blant VIDs egne studenter i deres arbeid med 
bachelor- og masteroppgaver 
 
Tiltak: 
Katalogisering av alt arkivmaterialet. 
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Digitalisering av minimum 50% av arkivmaterialet. 
Tydelig tilstedeværelse og enkel tilgjengelighet på alle VIDs campuser. 
Undervisning om Misjons- og diakoniarkivet. 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 2 (VID integrerer) og hovedstrategi 3 (VID-signaturen)  
 

• Utvide virksomheten i tråd med avtale med Arkivverket om å utøve sektoransvar for 
misjons- og diakonibevegelsen i Norge  
 
Tiltak: 
Bistå organisasjoner, inkl. VIDs eiere, innen misjons- og diakonibevegelsen i Norge med 
bevaring, ordning og tilgjengeliggjøring av deres historiske arkivmateriale. 
Arbeide for gode finansieringsløsninger inkludert økt prosjektfinansiering, bidrag fra 
organisasjoner som deponerer/avleverer arkivmateriale, samt opprettholdelse av statsstøtte. 
Etablere og opprettholde god kontakt med organisasjoner innen misjons- og 
diakonibevegelsen i Norge. 
Tilstedeværelse på hensiktsmessige digitale plattformer nasjonalt og internasjonalt. 
Aktiv deltagelse i relevante arkivfaglige miljøer. 
Samarbeid med VIDs eiere og andre aktører innen Misjons- og diakonisektoren om formidling 
med tanke på denne sektorens betydning i norsk og internasjonal kontekst. 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 3 (VID-signaturen) og hovedstrategi 6 (VID vokser) 
 
 

• Økt allmenn bruk av arkivmaterialet 
 
Tiltak: 
Katalogisering av alt arkivmaterialet. 
Digitalisering av minimum 50% av arkivmaterialet. 
Tilstedeværelse på hensiktsmessige digitale plattformer nasjonalt og internasjonalt. 
Tydelig tilstedeværelse og enkel tilgjengelighet på alle VIDs campuser. 
God samhandling med VIDs forskere om allmenn formidling. 
God samhandling med Biblioteks- og læringssenter om allmenn formidling. 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 3 (VID-signaturen) 

 

• Bistå utvalgte arkivinstitusjoner i VID-eiernes samarbeidsportefølje i det globale sør  
Misjons- og diakonibevegelsen har operert i globale kontekster. VIDs eiere har dermed 
samarbeidspartnere i flere deler av verden, som også har arkivvirksomhet. Store deler av 
Misjons- og diakoniarkivet har også blitt skapt hos disse samarbeidspartnerne. Det er derfor et 
mål å kunne bistå med arkivfaglig veiledning til dem som henvender seg til Misjons- og 
diakoniarkivet for dette.  
 
Tiltak: 
Digitalisering av minimum 50% av arkivmaterialet. 
Tilstedeværelse på hensiktsmessige digitale plattformer nasjonalt og internasjonalt. 
Samhandling innenfor begrenset økonomisk ramme med Lovasova kultursenter og arkiv på 
Madagaskar. 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 4 (VID engasjerer seg globalt) 
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• Bistå VID-eiernes samarbeidsportefølje nasjonalt  
VIDs eiere har samarbeidspartnere nasjonalt, som også har arkivvirksomhet. Det er et mål å 
kunne bistå med arkivfaglig veiledning til dem som henvender seg til Misjons- og 
diakoniarkivet for dette.  
 
Tiltak: 
Digitalisering av minimum 50% av arkivmaterialet. 
Tilstedeværelse på hensiktsmessige digitale plattformer nasjonalt og internasjonalt. 
 
Overordnet måloppnåelse for VID: 
Hovedstrategi 3 (VID-signaturen) og hovedstrategi 5 (VID strekker seg) 
 

• 30 % reduksjon av arealbruk sammenlignet med arealbruk pr. 31.03.2019 

Reduksjon av arealbruk er nødvendig av hensyn til Misjons- og diakoniarkivets totale 
kostnader. 50% av arkivmaterialet skal være digitalisert innen 2028, basert på et kvalitetssikret 
utvalg.  

Tiltak: 
Kassasjon av deler av det papirbaserte arkivmaterialet som følge av digitalisering.  
Kassasjon av dubletter. 
Mer plasseffektiv ordning av arkivmaterialet. 

 

Finansiering 

Det er en forutsetning at driften av Misjons- og diakoniarkivet går i balanse. Finansiering fra følgende 
kilder: 

• Støtte fra arkivskaperne basert på mengde arkivmateriale som deponeres/avleveres 
• Ekstern prosjektstøtte for avgrensede prosjekter 
• Salg av tjenester 
• Støtte fra staten  

 

 
 
Vedlegg: 
Bevaringspolitikk Misjons- og diakoniarkivet utkast pr 23042019 
Bevaringsplan Misjons- og diakoniarkivet utkast pr 23042019 
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Misjons- og diakoniarkivet, VID (MDA) 

Bevaringspolitikk 

Utkast ved Gustav Steensland, arkivleder 

Dato: 2019-04-03 

 

Bakgrunn 

Misjons- og diakoniarkivet, VID (MDA) er en arkivinstitusjon for materiale relatert til norsk misjons- 

og diakonihistorie. MDA er en del av VID vitenskapelige høgskole AS. VID er et aksjeselskap eid av 

VID Holding AS, som består av eierne av de høgskolene som gikk inn i VID 1. januar 2016 og senere. 

Arkivmateriale fra VIDs eiere og VID utgjør foreløpig hovedmengden av beholdningen. 

Bevaringspoltikken for MDA er utarbeidet i samråd med Arkivverket [Nasjonalarkivet]. 

MDA har en samarbeidsavtale med Arkivverket, og her reguleres ansvar, oppgaver og 

arbeidsfordeling. 

MDA er medlem i Arkivforbundet, som bidrar til å «fremme vern og formidling av privat og 

kommunalt arkivmateriale, og å heve den arkivfaglige kompetansen.» (Note 1: 

http://www.arkivforbundet.no/om/arkivforbundet/) MDA er medlem i International Council on 

Archives (ICA), inkludert avdeling for akademiske arkiv (SUV). 

 

Bevaringsformål 

• Inntil videre er det en målsetting å samle inn, ordne og gjøre tilgjengelig arkiver fra følgende 

virksomheter og personer: 

o VID vitenskapelige høgskole og dens forløpere 

o Eierne av VID 

▪ [Her kan det lages en spesifikasjon] 

o NMS U (ungdomsorganisasjon) 

o Norske skoler i utlandet med relasjon til norsk misjonsvirksomhet 

o Misjonsskolen for kvinner (1900-1983) 

o Misjonsbibelskolen (1946-1997) 

o Organisasjoner og institusjoner med relasjon til VIDs eiere 

o Den norske kirkes misjon ved Schreuder (1842-1986) 

o Norsk kristen muslimmisjon (1975-1985) 

o Alfsens misjon i Øst-Asia (1959-1966) 

o Nordisk Institutt för Missionsforskning ock Ekumenisk forskning (NIME) 

o Personarkiver 

▪ Personer med relasjoner til VID og VIDs eiere 

▪ Andre personer med relasjon til norsk misjons- og diakonivirksomhet 

o Andre arkiv fra den sektoren MDA representerer 

Retningslinjer for driften 

• MDA er et åpent arkiv til støtte for forskning, undervisning, formidling og annen bruk. 

• MDA legger Arkivloven med forskrifter til grunn for virksomheten så langt det lar seg gjøre. 
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• MDA er representert i Arkivportalen med publisering av kataloger. 

• MDA er representert i Digitalarkivet med publisering av protokoller, dokumenter, mv. 

• MDA er deltaker i International Mission Photography Archive. 
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Misjons- og diakoniarkivet, VID (MDA) 

Bevaringsplan 

Utkast ved Gustav Steensland, arkivleder 

Dato: 2019-04-04 

 

Bevaringsplanen angir tiltak for oppfølgning og gjennomføring av formålene i den gjeldende 

bevaringspolitikken for MDA. Ettersom formålene er relatert til arkiv fra virksomheter og personer, 

er det viktig at bevaringsplanen balanserer behov og hensyn for alle de aktuelle arkivene. 

Noen tiltak angis på kort sikt og noen på lengre sikt. 

Plan for 2019-2020 

• Oppdatering av bestandsoversikt for alle typer arkivmateriale (ikke-digitalt og digitalt) vi har 

eller venter avlevert fra følgende arkivskapere: 

o VID og dens forløpere 

o Eierne av VID 

o NMS-U 

o Nordisk Institutt för Missionsforskning ock Ekumenisk forskning (NIME) 

• Kartlegging basert på nevnte bestandsoversikt av mangelfullt dokumenterte arkivtyper, 

virksomheter, hendelser, aktiviteter og personer. 

o Her er noen eksempler: 

▪ Digitalt arkivmateriale utenfor journal/arkivsystem 

▪ Personarkiver fra emissærer og forkynnere i NMS Norge 

▪ Personarkiver fra NMS sin misjon i Europa 

▪ Fotografier fra NMS-misjonærer i Etiopia 

▪ Personarkiver fra diakonisser og diakoner fra Betanien Bergen, 

Diakonhjemmet og Haraldsplass 

▪ Personarkiver fra menighetssøstre fra Diakonova 

▪ Audiovisuelt materiale fra VID-Sandnes (bl.a. Vernepleierskolen fra 1969) 

• Ordning og katalogisering av uordnet materiale 

o Materiale fra VID og VIDs eiere 

o Materiale fra personer 

• Utarbeidelse av plan for faghistoriske samlinger fra ansatte i VID 

Plan for 2021-2022 

• Oppfølgning basert på nevnte kartlegging med tanke på innsamling og mottak av 

arkivmateriale. 

• Oppfølgning av prosjektet «Samordnings- og bevaringsplaner …» MDA fikk bevilgning til fra 

Arkivverket i 2018 og avsluttet i 2020. 

o Kontakt med aktuelle arkivskapere om evt. avtaler om avlevering eller deponering 

o Kartlegging av arkivbestander av ikke-digitalt og digitalt materiale 

• Ordning og katalogisering av uordnet materiale 

• Avtaler om og mottak av faghistoriske samlinger fra ansatte i VID 
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Dato: 30.04.2019  

Vår referanse.: 18/01712-7  

Navn: Ingeborg Mongstad-Kvammen  

 

Til: 
 
         

Kopi til: 
 
         

  
  

    

 

SWOT-analyse Misjons- og diakoniarkivet 
 

Styrker MDA 

Høy arkivfaglig kompetanse 

Høy kompetanse på Misjons- og diakonibevegelsen 

Nyter stor respekt i Arkivverket 

Unik samling 

Tilknytning til vitenskapelig høgskole – forskningsmiljø 

Et mye brukt arkiv 

 

Svakheter MDA 

Magasinene oppfyller ikke forskriftsmessige tekniske krav mtp vann, brann og klima 

Om lag 60% er ikke ordnet 

Trenger et digitaliseringsløft 

Knyttet bare til to av seks campuser i VID 

 

Muligheter MDA 

Antakelig det arkiv innen Misjons- og diakonibevegelsen i Norge med høyest arkiv- og 
forskningskompetanse – mulighet for å bidra i større deler av sektoren 

Bedre synlighet internt i VID på campuser vil kunne gi økt bruk 

Allmennformidling fra arkivet, gjerne i tilknytning til VIDs biblioteker 

Global rolle med gjensidig arkivfaglig utveksling og formidling av arkivmaterialet på tvers av grenser 
og verdensdeler 
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Trusler MDA 

Svakheter ved magasinrommene gjør at vannlekkasje og brann er trusler. For øvrig er det knyttet 
risiko til personal og kompetanseoverføring ved oppnådd pensjonsalder. 

 

 

 



 Vedtakssaker -  Rapport om mulig samarbeid med NLA Høgskolen om felles ph.d.-grad i pedagogikk og utdanning med NLA Høgskolen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Arkivsak-dok.: 19/00204-6 Arkivkode.:
Saksbehandler Karen Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 07.05.2019

Forslag til møteplan for høgskolestyret 2020

Forslag til vedtak:
Møteplan for høgskolestyret 2020 godkjennes.

Saksframstilling
Møteplanen for høgskolestyret i VID legges ut fra flere hensyn. De viktigste er knyttet til rapporteringskrav og -
rutiner:

1. Kunnskapsdepartementets frister for årsrapportering (årsrapport, styrets årsberetning, årsregnskap og
planer), 15. mars, og søknad om statstilskudd, 1. november, som tilsier et styremøte primo mars og et i
siste halvdel av oktober.

2. Høgskolestyrets behov for jevnlig ledelsesrapportering på virksomheten. I forrige styreperiode ble det
besluttet tertialvis rapportering for å imøtekomme Diakonhjemmets behov (jfr pkt 3 under)

3. Majoritetseiers, Det norske Diakonhjems (DnD’s), behov og rutine for jevnlig økonomirapportering til sitt
hovedstyre og konsernregnskap. Denne har lagt opp til tertialvis rapportering.

4. Tidspunktet for generalforsamling for VID vitenskapelige høgskole (styret i VID Holding er GF for
høgskolen) bør tilpasses behandling av generalforsamlingssaker i høgskolestyret. I praksis vil det bety
at GF for høgskolen (og eventuelt samtidig styremøte i Holding) bør legges i perioden ultimo mars til
juni (jfr pkt 1 over).

Som majoritetseier er det DnD’s oppgave og ansvar å konsolidere regnskapene for VID vitenskapelige høgskole
i sine konsernregnskap. I styremøte i VID Holding har det vært drøftet hvordan rapportering til eierne og til
majoritetseier skal foregå. Det er en felles interesse å unngå dobbeltarbeid og dobbel rapportering. Av den
grunn er det hensiktsmessig å tilstrebe samordnede møteplaner og rapporteringspunkter. I praksis betyr det at
møteplanen for høgskolestyret i VID søkes tilpasset møtetidspunktene og rapporteringsrutinene for hovedstyret
i DnD.

Det er et mål at rapportering fra VID går via høgskolestyret til eier med sikte på at høgskolestyret skal være
informert om og ha behandlet økonomidata og annen ledelsesrapportering før disse går videre. I de tilfellene
hvor dette blir utfordrende å få til i praksis, har rutinen vært at som et minimum får styreleder den informasjonen
som går videre og rapporteringen går via styreleder til eier.

Alle aksjonærene i VID Holding får de offentlige referatene fra styremøter, samt tilgang til saker/referater som
gjelder større, strategisk viktige saker om videre utvikling (for eksempel virksomhetsoverdragelser), etter at
disse er godkjent av høgskolestyret for VID.

Vedlagt følger forslag til møteplan for høgskolestyret for 2020.

Vedlegg:
Møteplan for høgskolestyret 2020 - forslag
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Møteplan for høgskolestyret 2020

Vedtatt i høgskolestyret xx.xx..2019

UKE 2020 Dato Tidsramme: Sted

11 10.03.20(tirsdag) Kl 13-17 Oslo
19 05.05.20(tirsdag) Kl 13-17 Bergen
25 16.06.20(tirsdag) Kl 13-17 Oslo
39 24.09.20(torsdag) Kl 13-17 Oslo
44 27.10.20(tirsdag) Kl 13-17 Oslo
51 15.12.20(tirsdag) Kl 13-17 Oslo



21/19 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '21/19 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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1

PROTOKOLL Høgskolestyret VID

Dato: 05.03.2019
Sted: VID Stavanger
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Tone Grindland, Anne
Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Anders Persson,
Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup

Møtende
varamedlemmer:

Ole Briseid for Anna-Sara Lind, Charlotte Staalesen for
Johanne Sverresdatter Seeberg, Jo Stuve for Hildur Valsdottir.
Gerd Marit Ytreland og Elisabeth Müller Lysebo observatører.

Forfall: Anna-Sara Lind, Johanne Sverresdatter Seeberg, Hildur
Valsdottir

Andre: Ingunn Moser, rektor, Ståle Søbye, direktør adm. støtte, Bård
Mæland, prorektor

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART Side

Vedtakssaker

1/19 19/00204-3 Godkjenning av innkalling og saksliste 05.03.2019 2

2/19 Konstituering av styret 3

3/19 Rektors orientering 3

4/19 19/00096-3 Styrets beretning 2018 3

5/19 19/00385-1 Årsregnskap 2018 VID vitenskapelige høgskole 4

6/19 19/00096-4 Årsrapport 2018 VID 4

7/19 19/00263-3 Innkalling til ordinær generalforsamling 2019 i VID
vitenskapelige høgskole AS

5
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 2  

8/19 
17/00482-
15 

Campusutvikling i Rogaland - status og føringer for 
arbeid fram mot beslutning om lokalisering - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd 

5 

9/19 
15/01329-
32 

Grunnlag og premisser for endelig avtale om felles 
campus Haraldsplass i Bergen - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 14 første ledd 

5 

10/19 
17/01782-
12 

Tildeling av graden æresdoktor i VID - 
programområdet vernepleie - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 14 

6 

11/19  Eventuelt 6 

Orienteringssaker 

1/19 
18/00007-
42 

Protokoll Høgskolestyret VID 11.12.2018 7 

2/19 
18/00007-
43 

B-Protokoll sak 62/18 Høgskolestyret VID 11.12.2018 - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

7 

3/19 19/00381-2 
Orientering om innspill til ny strategiplan for Det norske 
Diakonhjem 

7 

    

 
 
 
 
 
1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 05.03.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 1/19 

 
Møtebehandling 
Ingen tilføyelser.  
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 5. mars 2019 godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 
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2/19 Konstituering av styret 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Styreleders forslag var at Anne Sissel Faugstad velges som styrets nestleder. 
 
Vedtak  
Anne Sissel Faugstad velges som styrets nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Rektor orienterte om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder og saker 
i høgskolen, herunder strategi for utviklingen av Misjons- og diakoniarkivet, VIDs 
deltakelse i initiativet om å søke status som European University innenfor rammen av 
Erasmus+, samt arbeidet med en delstrategi for ekstern samhandling.  
 
Vedtak  
Styret tar rektors orientering til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
4/19 Styrets beretning 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 4/19 

 
Møtebehandling 
Styret kommenterte at beretningen gir en riktig og balansert framstilling av 
situasjonen i høgskolen ved utgangen av 2018 og det arbeidet som er gjort i løpet av 
de 3 fusjonsårene. Styret mener at det er all grunn til å være fornøyd med 
resultatene, samtidig som beretningen synliggjør høgskolens utfordringer framover.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar styrets beretning for 2018. 
2. Styrets beretning 2018 oversendes selskapets generalforsamling til 

godkjenning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Årsregnskap 2018 VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 5/19 

 
Møtebehandling 
Styret uttrykte tilfredshet med det økonomiske resultatet i 2018 og budsjettstyringen. 
Årsregnskapet viser et overskudd i 2018 på 1,6 MNOK som er ca 6,1 MNOK bedre 
enn budsjett og innebærer at høgskolen har et positivt resultat ett år tidligere enn 
forventet. Samtidig ser styret utfordringene knyttet til store framtidige investeringer i 
campusutvikling, kompetanseutvikling med mer.  
Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors rapport. Revisjonsberetningen er 
uten anmerkninger. Styret hadde avslutningsvis møte med revisor uten at 
administrasjonen var tilstede. Ingen kritikkverdige forhold framkom. 
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar årsregnskap 2018 for VID vitenskapelige høgskole, 
inkludert  

a. resultatregnskap  
b. balanse 
c. noter  

2. Høgskolestyret oversender årsregnskap 2018 for VID vitenskapelige høgskole 
til selskapets generalforsamling og anbefaler generalforsamlingen å 
godkjenne regnskapet. 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
6/19 Årsrapport 2018 VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 6/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet rapporten og bemerket at den synliggjør målrettet virksomhet og gode 
resultater innenfor de fleste målområder etter 3 år. Styret ga konkret innspill til 
kapitlet som omtaler ekstern samhandling og samarbeid. Styret bemerket at 
rapporten synliggjør behovet for en konsolideringsperiode i overgangen til en ny fase 
for høgskolen.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret har drøftet forslag til «Årsrapport 2018 for VID vitenskapelige 
høgskole». 

2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og dokumentet ferdigstilles og 
oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2019. 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Innkalling til ordinær generalforsamling 2019 i VID 
vitenskapelige høgskole AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 7/19 

 
Vedtak  

1. Høgskolestyret innkaller til ordinær generalforsamling for 2019 for VID 
vitenskapelige høgskole AS 25.04.2019.  

2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling, agenda og protokoll for 
generalforsamlingen. 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
8/19 Campusutvikling i Rogaland - status og føringer for arbeid fram 
mot beslutning om lokalisering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 8/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet kriterier for vurdering av de framlagte tilbudene og vektingen 
av disse for valg av campus. Styret drøftet økonomi, kontekst og kvalitet knyttet til de 
framlagte tilbudene. Styret understreket betydningen av å tydeliggjøre den langsiktige 
visjonen for VIDs campus, hva campus skal bety for utviklingen av VID, som grunnlag 
for beslutning. Styret mener det er behov for å utvikle de 2 tilbudene ytterligere og 
bruke noe mer tid for å få fram komplette tilbud. Styret anbefaler å benytte ekstern 
kompetanse i utviklingsarbeidet.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret har drøftet kriterier og vektingen av disse for vurdering av 
tilbud og valg av framtidig campus i Rogaland. Høgskolestyrets føringer tas 
med i den videre prosessen. 

2. Høgskolestyret ber om at de framlagte tilbudene utvikles videre og gir rektor 
fullmakt til å fremforhandle to sammenlignbare tilbud for campus i Rogaland 
som presenteres til sluttbehandling i styrets møte i juni 2019.  

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Grunnlag og premisser for endelig avtale om felles campus 
Haraldsplass i Bergen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 9/19 

 
Vedtak  

1. Høgskolestyret har drøftet premisser og grunnlag for en endelig avtale og gitt 
innspill til sluttføring av prosessen knyttet til fellescampus for VID Bergen på 
Haraldsplass 

2. Høgskolestyret gir styreleder og rektor fullmakt til å inngå en økonomisk 
bærekraftig husleieavtale med Haraldsplass diakonale stiftelse.   

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
10/19 Tildeling av graden æresdoktor i VID - programområdet 
vernepleie 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 05.03.2019 10/19 

 
Møtebehandling 
Styret støttet rektors innstilling og begrunnelsen for denne.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret tildeler graden æresdoktor (doctor honoris causa) til professor 
Melanie Nind på bakgrunn av nominasjon fra Fakultet for helsefag, 
programområdet vernepleie. 

2. Tildelingen av graden markeres i tilknytning til 50-årsjubileet for 
vernepleierutdanningen ved VID i 2019. 

 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
11/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 18/00007-42 Protokoll Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
2/19 18/00007-43 Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

B-Protokoll sak 62/18 Høgskolestyret VID 
11.12.2018 
 

3/19 19/00381-2 Orientering om innspill til ny strategiplan for Det 
norske Diakonhjem 

 
Høgskolestyret tok orienteringssakene 1/19 – 3/19 til orientering. 
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