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Arkivsak-dok.: 19/00204-26 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 29.10.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 29.10.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 29. oktober2019 godkjennes



45/19 Rektors orientering -   :

Denne behandlingen '45/19 Rektors orientering' har ingen saksframlegg.



46/19 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 - 19/00765-5 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 : Regnskap/økonomirapportering pr september 2019

Arkivsak-dok.: 19/00765-5 Arkivkode.:
SaksbehandlerDag Arne Ophus

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 29.10.2019

Regnskap/økonomirapportering pr september 2019

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret tar regnskap per 30. september 2019 til orientering.

Saksframstilling
Resultat pr september 2019 er ca. 1,5 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene er ca. 5,6 MNOK lavere,
personalkostnadene er ca. 3,0 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 3,5 MNOK lavere og
finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere enn budsjett. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK
i 2019, mens prognosen viser et overskudd som er noe bedre enn budsjett.

Balansen viser at VID har 56,2 MNOK i egenkapital som er en økning fra 31.12.18 pga. positivt
resultat hittil i år. Prognosen ved utgangen av året er en egenkapital på ca. 43,7 MNOK. VID har god
likviditet med ca 193 MNOK i bankinnskudd.

Vedlegg:
Resultatregnskap pr 30.09.2019



46/19 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 - 19/00765-5 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 : Resultatregnskap pr 30.09.2019

 

1 
 

1. Resultatregnskap per september 2019 

Resultatet per september 2019 viser ca. 14,0 MNOK i overskudd mot ca. 12,5 MNOK i overskudd i 
budsjettet, dvs. et positivt avvik på 1,5 MNOK. 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. 
1,5 MNOK bedre 
enn budsjett. 
Inntektene er ca. 
5,6 MNOK 
lavere, personal-
kostnadene er 
ca. 3,0 MNOK 
lavere, øvrige 
kostnader er ca. 3,5 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere enn budsjett.  

 

PROGNOSE FOR ÅRET 

 
Det er fortsatt noe 
usikkerhet knyttet 
til den videre 
utviklingen både på 
inntekts- og 
kostnadssiden, med 
størst usikkerhet 
knyttet til 
utviklingen i 
prosjektinntektene og personalkostnadene. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer 
økonomigjennomgangen per september at høgskolen styrer mot et resultat som er noe bedre enn 
budsjett. På inntektssiden vil høgskolen få et negativt avvik på prosjektinntekter og studieinntekter og 
positivt avvik på statstilskuddet som skyldes midler fra Kunnskapsdepartementet til kostnader knyttet 
til arbeid med fusjoner og virksomhetsoverdragelser (SAKS –midler). Når det gjelder øvrige 
driftskostnader får høgskolen et positivt avvik på avskrivninger som følge av mindre investeringer, 
men også på mindre innkjøp av inventar, IT-hardware etc. Høgskolen ser også ut til å få et positivt 
avvik på reiser.    
 

INNTEKTER  

Inntektene per september er på ca. 348,5 MNOK, som er ca. 5,6 MNOK lavere enn budsjett.  

Regnskap pr. sept. 2019 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2019   

 Inntekter  348 494 354 081 -5 586 474 210 

 Personalkostnader  -240 678 -243 674 2 996 -343 446 

 Øvrige driftskostnader  -95 616 -99 076 3 460 -131 805 

 Finansposter  1 794 1 124 670 1 499 

 Resultat  13 995 12 455  1 540  458 

Prognose pr. september 
2019 
 (Tall i hele tusen)    Prognose   Ars- Budsjett    Bud Avvik   

 Inntekter  472 210 474 210 -2 000 

 Personalkostnader  -343 046 -343 446 400 

 Øvrige driftskostnader  -129 805 -131 805 2 000 

 Finansposter  2 099 1 499 600 

 Resultat  1 458  458 1 000 
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Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter,
gaveinntekter, statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er
redegjort for nedenfor.

Tabell 1 Inntekter per 30. september 2019

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av

Årsbudsjett
1 INNTEKTER 348 494 354 081 -5 586 474 210 73%

Oppdrag/Prosjektinntekter 26 396 29 693 -3 297 39 124 67 %
Varer-og tjenesteinntekter 4 746 4 471 274 5 962 80%
Studieinntekter 43 626 45 478 -1 852 61 939 70%
Gaveinntekter og tilskudd eier 2 128 3 000 -872 4 000 53 %
Statstilskudd 270 996 270 992 4 362 589 75 %
Øvrige inntekter 603 447 156 595 101 %

Oppdrag og prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag-og bidragsprosjekter. Det er budsjettert med ca. 39,1 MNOK
i prosjektinntekter i 2019 som utgjør ca. 8 prosent av totale inntekter.

Per september er prosjektinntektene 26,4MNOK, som er ca. 3,3 MNOK
under budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med
periodisering av inntekter og at enkelte prosjekter settes i gang senere enn
planlagt. Det er grunn til å tro at prosjektinntektene vil bli noe lavere enn
budsjettert for 2019. Et oppdragsprosjekt med budsjetterte inntekter på
3,2 MNOK i 2019 er startet i september og vil redusere det negative avviket kraftig.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av antall studenter og
nivået på studieavgiftene. Deter budsjettert med 61,9 MNOK i studieinntekter i 2019 som er ca. 13
prosent av totale inntekter.

Per september er studieinntektene 43,6 MNOK, som er ca. 1,8 MNOK
lavere enn budsjett. Dette skyldes at det er færre studenter enn budsjettert
i enkelte utdanninger. Flere studenter enn tidligere har sluttet, og mange
har fått studieavgiften avskrevet eller tilbakebetalt. Færre studenter enn
budsjettert vil kunne medføre lavere produksjon av studiepoeng som igjen
vil kunne påvirke statstilskuddet om to år.



46/19 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 - 19/00765-5 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 : Resultatregnskap pr 30.09.2019

3

Gaveinntekter
I 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.

Per september er gaveinntekter og tilskudd fra eier på 2,1 MNOK som er ca.
0,9 MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere
eksterne gaveinntekter enn budsjettert (0,6 MNOK). Erfaring fra tidligere år
tilsier er at gaveinntektene øker mot slutten av året, noe som ikke er fullt ut
hensyntatti 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 2. halvår, og er derfor på
budsjett per 2. tertial. Statstilskuddet per september er 271,0 MNOK. I tillegg
har høgskolen fått 2 MNOK i SAKS-midler for driften i 2019 som foreløpig ikke
er bokført, men som vil gi et positivt avvik på 2 MNOK for året i statstilskudd.

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter

I budsjett for 2019 er det budsjettert med 6,6 MNOK i inntekter for disse postene, som utgjør under

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

tjenester. Inntektene pr. september er på ca. 5,3 MNOK som er noe over budsjett.

KOSTNADER

Kostnadene per september er på ca. 336,3 MNOK som er ca. 6,5 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 343,5 MNOK totalt for 2019 som er 72,3 prosent av totale inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader per 30. september 2019

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av

Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -240 678 -243 674 2 996 -343 446 70%
Fast lønn og feriepenger -175 027 -176 470 1 443 -250 986 70%
Variabel lønn -19 267 -19 618 351 -26 152 74%
Øvrige personalkostnader -2 851 -2 321 -529 -3 075 93 %
Sosiale kostnader -52 508 -51 059 -1 448 -71 008 74%
Refusjoner 8 975 5 795 3 179 7 775 115 %
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Personalkostnadene er ca. 3,0MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere fastlønn
(+1,4MNOK), variabel lønn (+0,3 MNOK) ogrefusjoner (+3,2 MNOK). Øvrige
personalkostnaderer høyere enn budsjett(-0,5 MNOK). Det samme gjelder sosiale
kostnader (-1,4MNOK).

Fast lønn
Fastlønnen per septemberer på 175,0MNOK som er ca. 1,4MNOK lavere enn
budsjett og som tilsier et avvik på under 1,0 prosent. Avviket skyldes at enkelte
ansettelser er gjennomførtsenere enn lagt til grunn i budsjett. Videre utvikling
avhenger av at ansettelser følger budsjett, men kan styres underveis. Det er i
budsjettetlagt til grunn et lønnsoppgjør på 3 prosent. Foreløpige beregninger viser
at årets lønnsoppgjør ender på ca. 2,8 %.

Variabel lønn
Variabel lønn per septemberer på ca 19,3 MNOK som er ca. 0,3 MNOK lavere enn
budsjett. Denne posten må seesi 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 er gjort avsetning i regnskapet for dette.

Sosiale kostnader
Sosiale kostnader per septemberer på 52,5 MNOK og er 1,4MNOK høyere enn
budsjettert. Dette skyldes at det er budsjettert med for lave pensjonskostnader.

Refusjoner
Refusjoner per septemberer på 9,0MNOK som er 3,2 MNOK 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 betydelig
høyere enn budsjett for året.

Øvrige driftskostnader
Det er budsjettert med 131,8MNOK i øvrige driftskostnader i 2019, som utgjør 27,8prosent av
inntektene. De største postene er eiendom (ca. 64,2 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 septemberer øvrige driftskostnader på 95,6 MNOK, som er ca. 3,5 MNOK
lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere avskrivninger enn budsjettert
(+2,5 MNOK) og innkjøp av inventar (+2,3 MNOK). Grunnen er at det ble
budsjettert med utgifter i forbindelse med samlokalisering i Oslo. Det er lavere
kostnader enn budsjettert for reise-ogseminarkostnader (+1,6MNOK). Tidligere
erfaring tilsier at reisekostnadene øker utover året, noe som nok ikke i tilstrekkelig
grad er periodisert i budsjettet.
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I sum er øvrige kostnader lavere enn budsjett og kan til en viss grad styres underveis. I etterkant av 
diskusjonen om campusutvikling i styret 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 det har påløpt ca. 1,3 MNOK. 

 

BALANSE PER 30.09.2019 

Balansen viser at VID har ca. 233,1 MNOK i eiendeler, hvorav 23,1 MNOK i anleggsmidler og 193,0 
MNOK i bankinnskudd.  
 
VID har 56,2 MNOK i 
egenkapital som er en økning 
fra 31.12.18 pga. positivt 
resultat hittil i år. Prognosen 
ved utgangen av året er en 
egenkapital på ca. 43,7 MNOK. 
Bankinnskuddet er på 193,0 
MNOK og høgskolen har god 
likviditet. Økningen i 
bankinnskuddet skyldes i 
hovedsak at statstilskuddet og studieinntektene betales på forskudd.   
Den kortsiktige gjelden er på ca. 176,8 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.18 skyldes at 
forskuddet på statstilskuddet og studieinntekter er periodisert som en kortsiktig gjeld.  
 
 
 
 

 

Balanse VID  30.09.19 31.12.18 

Anleggsmidler      23 054 127     22 630 966  

Bankinnskudd    192 985 656     91 342 272  

Omløpsmidler    210 040 050     99 370 121  

Sum Eiendeler    233 094 177    122 001 087  

   
Egenkapital     56 249 089    42 259 898 

Kortsiktig gjeld   176 845 088   79 741 189  

Sum gjeld og egenkapital   233 094 177  122 001 087  
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Arkivsak-dok.: 19/01743-2 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 29.10.2019

Søknad om statstilskudd for 2021

Forslag til vedtak:
1. Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2021.
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og oversendes

Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2019.

Saksframstilling
Søknad om statstilskudd for 2021 skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2019.
Søknaden skal spesifisere hvilke studietilbud det søkes om tilskudd til, samt andre tiltak det søkes om midler til.
Søknad om tilskudd til nye studier, søknad om endret innplassering i finansieringskategori for noen av
høgskolens studier og eventuelt andre satsinger det søkes om statstilskudd til for 2021, skal omtales spesielt i
søknaden og begrunnes ut fra høgskolens mål og profil og departementets mål for sektoren. Foreløpig budsjett
for 2021 skal vedlegges søknaden.

Det er høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke studier høgskolen skal tilby. Dette har strategisk betydning
både med hensyn til høgskolens faglig profil og kostnadsutviklingen framover. I septembermøte behandlet styret
sak om studieporteføljen for studieåret 2020-2021 (sak 39/19) og ga støtte til den skisserte utviklingen av
studieportefølje og nye satsinger. Dette er fulgt opp i søknaden om statstilskudd for 2021.

VID prioriterer på denne bakgrunn å søke finansiering av 10 rekrutteringsstillinger, nye studieplasser til heltids
og deltids/desentralisert profesjonsutdanning i sykepleie og barnevern, med sikte på å bidra til å dekke
kommune-Norges framtidige behov for kompetanse og kapasitet i helse- og sosialsektorene. I tillegg søkes det
om tilskudd til infrastruktur/bygg med sikte på campusutvikling.

Vedlegg:
1. Søknad om statstilskudd 2021, utkast pr 22.10.19
2. Vedlegg til søknad om statstilskudd for 2021, utkast pr 22.10.19
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SØKNAD OM STATSTILSKUDD 2021
VID vitenskapelige høgskole

Det vises til departementets brev til private høgskoler av 19.12. 2018 «Statsbudsjettet for 2019 kap.
260 post 70 –tilskudd til private høyskoler», hvor fristen for søknad om statstilskudd 2021 er satt til
01.11.2019. Søknaden skal inneholde en redegjørelse for eksisterende studietilbud, samt
satsingsforslag utenfor budsjettrammen, inkl. et vedlegg med tabeller over utdanningsprogram og
andre tiltak det søkes om tilskudd til. Foreløpig budsjettfor 2021 skal vedlegges.

VID vitenskapelige høgskole ble etablert 1.1.2016 gjennom en fusjon av fire tidligere høgskoler. Fra
01.01.2018 ble Høyskolen Diakonova slåttsammen med VID vitenskapelige høgskole og 01.09.2018
ble Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) virksomhetsoverdratt til VID. Med virkning fra 01.01.2019
er også SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering) tverrfaglig videreutdanning i
behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
innlemmet i VID gjennom en avtale om virksomhetsoverdragelse.

VID har svart på politiske mål om strukturendringer og kvalitetsutvikling i sektoren. VID har bygd et
sterkt tverrfaglig miljø for forskning og forskerutdanning med to ph.d.-program, har satset sterkt på
et kompetansehevingsprogram for alle fagmiljøene i hele bredden av VIDs portefølje, har brukt
kvalitetsarbeidet som virkemiddel for å bygge én, integrert høgskole og vært gjenstand for periodisk
tilsyn med kvalitetsarbeidet etter ny forskrift. VID fikk godkjent kvalitetsarbeidet uten anmerkninger
fra NOKUT og scorer høyt på nasjonale undersøkelser av studentenes tilfredshet og studienes kvalitet
og relevans. VID leverer også godt på den siste kompetansereformen «Lære hele livet» gjennom et
utstrakt tilbud om fleksible, deltids-og desentraliserte utdanningstilbud, en struktur for høyere grads
studier (2. syklus) som bygger på en 1+1-modell med etterspurte videreutdanninger, samten
tilnærming hvor det i utgangspunktet ikke skilles mellom utdanning og etter-og videreutdanning.
VID har åpnet for ytterligere fusjoner og har ambisjoner om en sterkere posisjonering. Dette
reflekteres i søknad om statstilskudd for 2021.

Høgskolestyret for VID behandler årsbudsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-24i styremøte 2.
desember 2019. Langtidsbudsjettet for 2021-24 danner grunnlag for et foreløpig budsjett for 2021,
som vil bli ettersendt når høgskolestyret har behandlet sak om budsjett 2020 og langtidsbudsjett
2021-24 i møte 02.12.19.

Høgskolestyret behandlet i møte 26. september 2019 sak om studieporteføljen for 2020-21 og ga
støtte til den skisserte utviklingen av porteføljen og nye satsninger. Dette ligger til grunn for
søknaden om statstilskudd.

I det følgende redegjøres det førstfor den pågående og planlagte porteføljeutviklingen, som
grunnlag for den studieportefølje og kapasitet som det søkes om statstilskudd til for 2021. Det vises
her til vedlegg med tabeller over planlagt studieportefølje fra 2021 og framover som grunnlag for
søknaden. Utenfor budsjettrammen søkes det, kort oppsummert, om tilskudd til følgende satsninger:

• 10 rekrutteringsstillinger
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• Nye fullfinansierte studieplasser til bachelorutdanning i sykepleie og i barnevern. I tillegg til å 
øke kapasiteten for profesjonsutdanning i sykepleie ved studiested Bergen, ønsker VID å 
utvide med tilbud om deltid, desentralisert profesjonsutdanning for å dekke kommune-
Norges framtidige behov for kompetanse og kapasitet innenfor helse- og sosialsektorene.     

• Tilskudd til infrastruktur/rehabilitering/bygg og utstyr knyttet til campusutvikling i VID   

 

1. Studieportefølje og kapasitet ved VID vitenskapelige høgskole – se også 

tabell 1 i vedlegg 
 
Faglig visjon, strategi og portefølje   
 
Målet med fusjonen til VID har vært å skape en framtidsrettet vitenskapelig høgskole med en tydelig 
verdibasert profil og egenart, som samler ressurser for et robust fagmiljø for utdanning og forskning 
innenfor diakoni, teologi, helse og samfunn, og som utdanner kompetente profesjonsutøvere og 
ledere til helse- og sosialsektorene, skole og kirke. Høgskolen skal være synlig og kraftig til stede i 
aktuelle regioner og skal opptre som én samlet nasjonal og regional aktør innenfor utdanning og 
forskning, og være en samarbeidspartner for kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og fagutvikling 
på sentrale områder for velferdsstat og sivilsamfunn. 
 
Denne målsettingen realiseres gjennom samling og forsterkning av lignende fagmiljøer, kobling av 
ulike fagmiljøer med tanke på nyskapinger, samt en konsentrasjon og utvikling av administrativ 
kapasitet.  
 
I VID strategiplan for 2018-28 formuleres hovedstrategiene for høgskolen til å utdanne fremtidens 
profesjonsutøvere, integrere praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på 
utdanning, tydeliggjøre verdiprofilen for å tilby etterspurte utdanninger og bidra til betydningsfull 
forskningsinnsats, engasjere seg globalt for internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling 
og bærekraftig virksomhet, og styrke posisjonen lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.  
 
På denne bakgrunn arbeides det kontinuerlig med utvikling av porteføljen i VID. Arbeidet har for det 
første til hensikt å tydeliggjøre fagområdet for VID som vitenskapelige høgskole, utvikle og samordne 
porteføljen som bygger opp under dette og svare på nye kvalitetskrav knyttet til studienes fag- og 
læringsmiljø. For det andre skal arbeidet med porteføljeutvikling sikre at VID svarer på behovene i 
samfunnet og leverer på samfunnsoppdraget.  
 
 
Tilsvar på myndighetskrav knyttet til utdanningskvalitet 
 
For å svare på nye og skjerpede krav til studier og fagmiljø i studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften, er det gjennomført revisjon av fag- og studieplaner. Ved å slå sammen små 
og sårbare fag- og læringsmiljø, er det utviklet nye, relevante og mer bærekraftige studietilbud, med 
økt studentrekruttering som et ønsket resultat.   

• Ved Fakultet for helsefag arbeides det med å revidere og samordne de kliniske, 
sykepleiefaglige videre- og masterutdanningene. Revisjonen innebærer at seks 
sykepleiefaglige videreutdanninger skal inngå som fordypninger/spesialiseringer i en 1+1 
modell for en masterutdanning i klinisk sykepleie; palliativ sykepleie (Bergen), kreftsykepleie 
(Bergen og Oslo), helsesykepleie (Oslo), akuttmedisinsk sykepleie (Bergen), nyresykepleie 
(Oslo) og avansert gerontologi (Bergen). Masterutdanningen skal tilbys som heltids- og 
deltidsutdanning, med planlagt oppstart høsten 2020 i Oslo og Bergen. 

• Siden 2018 har det vært arbeidet med å utvikle en tverrfaglig masterutdanning i 
helsefremmende relasjonsarbeid. Masterutdanningen er et tverrfaglig studietilbud som 
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tematiserer psykososiale, etiske, relasjonelle og tverrfaglige perspektiver på 
profesjonsutøvelsen innenfor helse- og sosialfaglig arbeid. Fire videreutdanninger; psykisk 
helsearbeid (Fakultet for helsefag, Oslo og Sandnes), psykososialt arbeid med barn og unge 
(Fakultet for helsefag, Oslo), SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i behandling, 
rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 
(Fakultet for helsefag Oslo, med mobilt tilbud i flere av landets helseregioner) og rus- og 
avhengighetsproblematikk (Fakultet for sosialfag), inngår som fordypninger/spesialiseringer i 
masterutdanningen. Planlagt opptak er høsten 2020. 

• Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær (30 studiepoeng) er 
etterspurt og har gode søkertall. Fra høsten 2019 tilbys utdanningen både i Oslo og Sandnes 
og høgskolen vurderer å tilby utdanningen også i Bergen fra høsten 2020.  

• Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er det foretatt en omlegging av 
utdanningstilbudene ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) og det er bestemt å rendyrke 
disse under samlebetegnelsen «praktisk-kirkelig utdanning i nord» og studieplanene er 
revidert i henhold til forskriftskrav. Fra og med inneværende studieår tilbys: 

o Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning, 60 studiepoeng høyere grad 
o Praktisk-teologisk utdanning 1 og 2 (30 studiepoeng lavere grad og 30 studiepoeng 

høyere grad) 
o Praktisk-kirkelig diakoniutdanning, to emner a 15 poeng som inngår i 

masterutdanningen i diakoni 
o Videreutdanning i kirkemusikk, 45 studiepoeng 

• På grunn av god studentrekruttering og gode opptakstall i 2019, er planlagte opptakstall 
oppjustert for studieåret 2020-2021 for flere utdanninger, blant annet masterutdanningene i 
diakoni, interkulturelt arbeid og Community Development and Social Innovation. Når det 
gjelder årsstudiene, økes opptakstallene for trosopplæring, kristen sjelesorg og interkulturell 
kommunikasjon og globalt samarbeid. Opptakstallet for videreutdanningen i forebygging og 
håndtering av utfordringer med atferd hos personer med utviklingshemming oppjusteres 
også i 2020. 

• På grunn av en krevende rekrutteringssituasjon, er planlagte opptakstall nedjustert for noen 
utdanninger for studieåret 2020-2021. Dette gjelder bachelorutdanning i samfunnsfag, 
bachelorutdanning i teologi, profesjonsutdanning i teologi og masterutdanning i praktisk 
teologi. Dette følger nasjonale trender, men er like fullt noe VID arbeider offensivt med. Det 
er blant annet innledet samarbeid mellom VID og NLA Høgskolen for å utrede ytterligere 
faglig samarbeid, bedre ressursutnyttelse/ansvarsfordeling og en styrket rekruttering til 
teologistudier. 

 
Felles fagplan for bachelorutdanningen i sykepleie 
 
Ved Fakultet for helsefag er arbeidet med å utvikle felles fagplan for bachelorutdanningen i 
sykepleie, hvor fire tidligere utdanninger og utdanningstradisjoner i sykepleie (Betanien, 
Haraldsplass, Diakonova, Diakonhjemmet) skal forenes, i avsluttende fase.  Dette er et krevende 
arbeid, hvor planlagte synergier er at fag- og læringsmiljø på tvers av studiestedene integreres og 
styrkes og at kompetanse kan brukes på tvers av studiestedene. I fagplanarbeidet er det samarbeidet 
med praksisfeltet som omfatter to helseregioner (Helse Vest og Helse Sør Øst), en rekke kommuner 
og flere ideelle virksomheter, deriblant høgskolens eiere. Første opptak til i bachelorutdanning i 
sykepleie med felles fagplan skjer våren 2020 med studiestart i august 2020. Det planlegges med en 
økning av opptaket i Bergen med 10 studenter, gitt tildeling av nye studieplasser.  
 
 
Svar på Regjeringens kompetansereform «Lære hele livet»  
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a) Utvikling av modell for fleksible deltidstilbud i sykepleie og vernepleie 
Å tilby fleksible, desentraliserte deltidsutdanninger er i tråd med Kunnskapsdepartmentets mål om 
tilgang på utdanning og kompetanse i hele landet. Det er også i tråd med høgskolens strategi- og 
virksomhetsplan som svarer på dette samfunnsoppdraget. 
 
Høgskolen har tradisjon for, erfaring med og kompetanse i å tilby desentraliserte deltidstilbud i 
profesjonsutdanninger og videre- og masterutdanninger. De siste årene har det vært en økning i 
antall henvendelser fra kommuner i ulike deler av landet om å opprette denne type tilbud i sykepleie 
og vernepleie. Høgskolen har derfor arbeidet systematisk med å utvikle en modell for hvordan 
framtidige, desentraliserte deltidsutdanninger kan tilbys med høy kvalitet og god gjennomstrømning.  
 
I 2016 og 2019 ble det tatt opp 35 studenter til deltidsutdanning i vernepleie i Bergen. Tilbudet er 
utviklet i samarbeid med Bergen kommune og nærliggende kommuner som inngår i samarbeidet om 
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. I samarbeid med kommunene, planlegges det nytt opptak 
til dette studiet i Bergen høsten 2020. 
 
Etter invitasjon fra 18 kommuner i Helgelandsregionen, Helgelandssykehuset, regionale 
kompetanseråd og andre aktører, planlegger VID å etablere en deltids bachelorutdanning i sykepleie i 
Sandnessjøen. Dette skal være et pilotprosjekt hvor modellen for desentraliserte, deltidsutdanninger 
i VID prøves ut. 
 
Det er inngått intensjonsavtale med Bærum kommune/Viken-regionen om opptak av ett kull 
studenter til bachelorutdanning i sykepleie fra 2021. Det skal vurderes hvorvidt dette skal være 
heltids- eller deltidsutdanning. Avtalen med Bærum kommune/Viken-regionen har videre som 
intensjon opptak av et kull studenter til deltids bachelorutdanning i vernepleie fra 2022. 
 

b) Utvidelse av tilbudet om kompletterende sykepleierutdanning  
VID har siden 2018 tilbudt kompletterende sykepleierutdanning i samarbeid med Diakonhjemmet, 
Norlandia Care og Sykehjemsetaten i Oslo. Dette er et tilpasset utdanningstilbud for sykepleiere med 
utdanning fra land utenfor EØS-området slik at disse kan få norsk autorisasjon. Det vurderes å utvide 
tilbudet til flere regioner.  
 

c) Ny videreutdanning - bolig for velferd 
 
Høgskolen har mottatt tilskudd fra Husbanken til utvikling av flere 10 studiepoengs emner på 
masternivå i boligsosialt arbeid. Fra våren 2021 planlegges disse emnene tilbudt som en 
videreutdanning på 30 studiepoeng i bolig for velferd. Videreutdanningen kan inngå i 
masterutdanning i sosialt arbeid i partnerskap og masterutdanning i medborgerskap. Planlagt 
opptakstall er 20. 
 

d) Mulighetsstudie om utvikling av paramedicutdanning i kombinasjon med 
sykepleierutdanning 

 
Bachelorutdanningene i paramedic er blant de utdanningene i landet som har flest søkere per 
studieplass. Hverken Helse- og omsorgsdepartementet eller Arbeidsgiverforeningen SPEKTER ønsker 
at paramedic etableres på høgskolenivå i Norge.  Dette blant annet fordi det er en profesjon med 
kort yrkeskarriere, og mange må omstilles til andre jobber som de ikke har utdanning for. Høgskolen 
vil, sammen med SPEKTER og spesialisthelsetjenesten, utrede muligheten for å etablere en fireårig 
utdanning der kandidatene både får kompetanse som sykepleiere og paramedic, og dermed etablere 
et dobbeltkompetanseløp. Andre modeller for å gi sykepleiere kompetanse i paramedic, kan også 
vurderes. Det er viktig å finne en modell som får positiv tilslutning både fra helsemyndighetene, 
arbeidsgiversiden og potensielle studenter. 
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2. Satsinger utenfor budsjettrammen – Rekrutteringsstillinger, nye 

studieprogram og støtte til campusutvikling/infrastruktur m.m. - se også 

tabell 2 i vedlegg 
 

1. Satsing på forskerutdanning /ph.d.-studier inngår i en samtidig satsing ved høgskolen for å 
heve kompetansen og styrke forskningskulturen knyttet til programområder og 
profesjonsutdanninger med korte akademiske tradisjoner. Dette kommer også bachelor- og 
profesjonsutdanningene til gode og skal sikre at høgskolen utdanner framtidens yrkesutøvere 
til framtidens velferdstjenester. Høgskolen har imidlertid lav andel basisfinansiering og 
dermed mindre muligheter til å bruke egne midler til satsing på kvalifisering til 
førstekompetanse, og toppkompetanse i særdeleshet. Selv om høgskolen dekker 
forskriftskravene til professorkompetanse, er det fortsatt behov for å bygge og øke 
kompetansen gjennom å prioritere og omdisponere rekrutteringsstillinger til postdok-
stillinger.  

 
Basert på ambisjonen om sterkere posisjonering, er det våren 2019 gjennomført en 
mulighetsstudie for en felles ph.d.-grad i pedagogikk (Education, Existence and Diversity) i 
samarbeid med NLA Høgskolen. Det vil derfor bli utviklet studieplan i inneværende studieår 
og søknad om akkreditering vil planlegges sendt NOKUT i november 2020 med tanke på 
oppstart høsten 2021. 
 
Med begrunnelse i disse behovene, samt et historisk etterslep sammenlignet med 
tilsvarende statlige institusjoner når det gjelder tildeling av stipendiatstillinger, søkes det 
derfor om 10 nye rekrutteringsstillinger.   
 

2. Gitt finansiering, kan opptaket økes med 10 studenter ved heltids bachelorutdanning i 
sykepleie ved VID Bergen. 

 
Det søkes om fullfinansiering til 10 studieplasser til heltids bachelorutdanning i sykepleie  

 
3. På bakgrunn av henvendelser fra kommuner, fylkeskommuner og regionale studiesentre i 

flere regioner, arbeides det med å utvikle en modell for desentralisert deltids 
bachelorutdanning i sykepleie og vernepleie. Her er arbeidet med nye studieplaner for helse- 
og sosialfaglige utdanninger avgjørende. Det samme er arbeidet med nye modeller for 
praksisstudier med særlig innretning mot kommunene.  
 
Dette svarer også på Regjeringens kompetansereform «Lære hele livet», da slike 
deltidstilbud i hovedsak retter seg mot allerede yrkesaktive studenter som enten ferdigstiller 
en tidligere påbegynt utdanning, kvalifiserer seg videre og får høyere formell kompetanse 
eller også går i gang med en «second career».  
 
Etter invitasjon fra 18 kommuner i Helgelandsregionen, Helgelandssykehuset, regionale 
kompetanseråd og andre aktører, planlegger VID å etablere en deltids bachelorutdanning i 
sykepleie i Sandnessjøen. 
 
Det er inngått intensjonsavtale med Bærum kommune/Viken-regionen om opptak av ett kull 
studenter til bachelorutdanning i sykepleie fra 2021. Det skal vurderes hvorvidt dette skal 
være heltids- eller deltidsutdanning. 
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Det søkes om fullfinansiering til 40 studieplasser til desentralisert bachelorutdanning i 
sykepleie. 

 
4. VID har siden 2018 tilbudt kompletterende sykepleierutdanning i samarbeid med 

Diakonhjemmet, Norlandia Care og Sykehjemsetaten i Oslo. Dette er et tilpasset 
utdanningstilbud for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EØS-området slik at disse 
kan få norsk autorisasjon. Det vurderes å utvide tilbudet til flere regioner.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som har bevilget midler til prosjektet i en pilotfase, har nå 
avsluttet finansieringen.  
 
Det søkes om fullfinansiering av 30 studieplasser til kompletterende sykepleierutdanning.  
 

5. Høgskolen er i samtaler med Bergen kommune og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest 
om utvikling av deltidsutdanning for arbeid i barnevernet.  Fakultet for sosialfag i VID har et 
sterkt fagmiljø med høy kompetanse, forskning og utdanning innenfor barnevern, 
familiearbeid, familieterapi og psykososialt arbeid med barn og unge. VID har utredet 
grunnlag og forutsetninger for en satsing og ønsker å starte deltids, samlingsbasert og 
nettstøttet bachelorutdanning for arbeid i barnevernet ved VID Bergen. Det kan være aktuelt 
med enten bachelorutdanning i barnevern eller bachelorutdanning i sosialt arbeid med vekt 
på barnevern. Valget av utdanning avhenger av nasjonal beslutning om 3- eller 5-årig 
utdanning for barnevernet. Et slikt bachelortilbud eksisterer ikke i dag. Dette ønsket baserer 
seg også på den økte oppmerksomheten om behovene for kompetanse i barnevernet og 
Bufdirs satsing på kompetanse. Også dette tilbudet svarer på Regjeringens 
kompetansereform «lære hele livet» på samme måte som for deltids bachelorutdanning i 
sykepleie og vernepleie. Gitt finansiering kan oppstart skje høsten 2021. 
 
Det søkes om fullfinansiering til 20 studieplasser til bachelorutdanning i barnevern.  

  
6. Campusutvikling og opprusting av infrastruktur  

De tidligere høgskolene som har fusjonert til VID, har som nevnt ovenfor fulgt opp politiske 
målsetninger om konsentrasjon, sammenslåinger og strukturendringer med sikte på å bidra 
til å utvikle og heve kvaliteten i utdanning og forskning til beste for studenter, fagområdene, 
praksisfelt og tjenesteområder.  
 
Formålstjenlige bygg og god infrastruktur er en forutsetning for forskning og utdanning av 
høy kvalitet og vil være avgjørende for at VID vitenskapelige høgskole når målene med 
fusjonen. Høgskolen er, og vil de neste årene være, lokalisert på seks studiesteder, pluss et 
studiesenter i Tromsø. Dette er faglig utfordrende og kostnadskrevende med tanke på 
husleie og andre driftskostnader som vedlikehold, investering i IKT, fagstøtte-funksjoner som 
bibliotek og læringssenter, m.m. Det er heller ikke tilstrekkelig miljøvennlig i lys av 
høgskolens ambisjoner for CO2-utslipp. Målsettingen er derfor å være samlokalisert ved tre 
studiesteder i Oslo, Bergen og Stavanger innen utgangen av 2022.  
 
I forlengelsen av høgskolens hovedstrategi for 2018-28, har VID utarbeidet en overordnet 
plan for campusutvikling, som sier at VIDs campus skal være: 

• Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 
kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst 

• Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand 

• Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og samhandling, 
har gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur 
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Campusstrategien ligger til grunn for allerede pågående utrednings- og 
programmeringsarbeider:  
 
Ved VID Bergen skal VIDs campus bygges inn mot og inn i Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
Høgskolen etableres med dette i nær tilknytning til helseklyngen Årstadvoll i Bergen, hvor 
Helse Bergen/Haukeland sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og helseklyngen Alrek vil 
være særlig viktige aktører. VIDs andel av investeringsrammen på 109 mill NOK er 94 mill. 
NOK pluss inventar og utstyr tilsvarende ca 10 mill NOK som høgskolen vil finansiere i form av 
husleie til eier. Dette samarbeidsprosjektet skal være innflyttingsklart i 2021.  
 
Tilsvarende planlegges og programmeres det for samlokalisering av VID Oslo (campusene 
Diakonhjemmet og Diakonova) på campus Diakonhjemmet i Oslo. På grunn av Oslo 
kommunes plan for arbeidet med ny kommuneplan, vil nybygg måtte avvente ny regulering 
for området. Samlokalisering må derfor ha både en kortsiktig og en langsiktig horisont. Målet 
for VID Oslo er en midlertidig samlokalisering fra høsten 2020. Dette fordrer at VID må finne 
nye leietakere til høgskolens campus i Fredensborgveien (tidligere Diakonova) og at campus 
Diakonhjemmet bygges om og utvikles innenfor nåværende reguleringsplan. Husleieavtalen i 
Fredensborgveien 24Q (tidligere Diakonova) løper til 2032. Det er utfordrende å finne 
leietakere for et formålsbygg som er spesialtilpasset høgskolens behov. Styret har likevel 
gjort et vedtak om samlokalisering av VID i Oslo på campus Diakonhjemmet. Det innebærer i 
første omgang ombygging og utvidelse som krever investering i størrelsesorden ca 10 mill 
NOK, pluss ca 10 mill NOK til infrastruktur. I tillegg kommer årlig leie til modulbygg på ca 3,3 
MNOK.  

 
I Rogaland besluttet høgskolestyret i 18.06.19 å samlokalisere nåværende virksomhet i 
Sandnes og Stavanger gjennom en utbygging av nåværende campus i Stavanger. Prosessen 
har vist at det er betydelig potensial for å utvikle en faglig kontekst for høgskolen gjennom 
samlokalisering med aktører og virksomheter som grenser opp mot VIDs utdanninger og 
forskningsområder. VID vil være samlokalisert i Stavanger fra høsten 2022.  
 
Samlokalisering vil tilrettelegge for at studentene får felles studiemiljø og deltar i utvidede 
tverrfaglige /tverrprofesjonelle fag- og læringsmiljø, kompetansemiljøene samles, 
investeringer i spesialarealer som lærings- og øvingslab kan konsentreres, synergier innenfor 
administrative tjenester kan realiseres og at VID kan få styrket bærekraften. Det er også et 
mål med samlokalisering at VID kan kraftsamle ressurser for å utvikle nye samarbeids- og 
læringsformer og styrke samhandlingen med andre kunnskapsmiljø og praksisfelt ved de 
ulike studiestedene. Derfor er utvikling av konteksten vel så viktig som bygningene i VIDs 
campusstrategi.  
 
Med så store og samtidige prosesser som de tre pågående campusutviklingsprosjektene, 
ønsker høgskolen også å koble utvikling innenfor organisasjon, kultur og pedagogisk utvikling. 
Samlet sett blir dermed utviklingen av tre nye campuser det desidert største prosjektet i VIDs 
historie.  
 
Den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning beskriver planer og 
ordninger for finansiering av statlige universiteter og høgskoler sine behov for bygg og 
infrastruktur. Sett i lys av det løftet VID nå foretar, og at private høgskoler ikke er omfattet av 
denne planen, er det behov for at det etableres en eller annen form for tilskuddsordning for 
bygg og infrastruktur for private høgskoler.  
 
Det vises til ekspertgruppen som har gjennomgått tilskuddsordningen for private høgskoler 
og anbefalingene om en øremerket tilskuddsordning for bygg og infrastruktur, hvor det kan 
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søkes om tilskudd til oppgradering og rehabilitering av lokaler, øvrig infrastruktur, utstyr og 
inventar. Formålet skal være å fremme kvalitetsheving, aktivitetsøkning, nye satsinger og 
utvikling som kommer studentene til gode gjennom støtte til særskilte tiltak i form av 
engangstilskudd til et konkret formål.  
 
VID vitenskapelige høgskole søker om midler til utvikling, utvidelse og rehabilitering av 
bygningsmassen. Husleien i Bergen vil øke med ca 4,4 mill NOK fra høsten 2021 og i Rogaland 
vil husleien øke med ca 7,8 mill NOK fra høsten 2022. Det er usikkert hva endringen i husleien 
i Oslo vil være fra høsten 2020 da Fredensborgveien 24 Q (tidligere Diakonova) foreløpig ikke 
er fremleid. Ny infrastruktur til etablering av felles campus i Oslo, Bergen og Stavanger er 
forsiktig estimert til ca 30 MNOK. 
 
VID søker i denne omgang om husleiekompensasjon i form av økt basis tilsvarende 40% av 
økningen i husleie i Bergen dvs. 1,8 MNOK og om tilskudd til ny infrastruktur i form av økt 
basis tilsvarende 5% av investeringsbeløpet dvs. 1,5 MNOK, sum 3,3 MNOK.  
 
VID ber om nødvendig om å få komme i dialog om en konkretisering av en søknad om 
tilskudd til infrastruktur basert på ovenfor nevnte planer for campusutvikling. 
 
 

Vedlegg: 
1. Vedlegg til søknad om statstilskudd for 2021 for VID vitenskapelige høgskole – signert 
2. Foreløpig budsjett 2021 - ettersendes 
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VEDLEGG TIL SØKNAD OM STATSTILSKUDD FOR 2021 - PRIVAT HØYSKOLEUTDANNING  
  
 
Institusjon: VID vitenskapelige høgskole 
Kontaktperson: Konstituert rektor Bård Mæland   
Direkte telefonnr:22 45 19 00 
E-postadresse: bard.maland@vid.no  
 
I tabellene nedenfor oppgis de utdanningsprogram og andre tiltak det søkes om tilskudd for.  
 

1. Eksisterende utdanningsprogram  
I tabell 1 legges det til grunn en videreføring av eksisterende utdanningsprogram. Nåværende 
innplassering i kategori for det enkelte utdanningsprogram og planlagt opptak tre år fremover, 
gitt at det tildeles statstilskudd, er oppgitt, jf. tabell 1 nedenfor.  
 
Tabell 1 

 
Utdanningsprogram 

Kategori 
(nåværende) 

 
Planlagt antall studieplasser 

  2021 2022 2023 

Bachelorutdanninger 

Ergoterapi (Sandnes)- heltid D 55 55 55 

Samfunnsfag (Stavanger) 
heltid  

F 30 30 30 

Sosialt arbeid (Oslo) -heltid 
og deltid 

F 135 135 135 

Sykepleie (Oslo og Bergen) – 
heltid og deltid 

E 565 565 565 

Teologi (Stavanger) 
heltid  

E 15 15 15 

Vernepleie 
(Sandnes/Bergen) - heltid og 
deltid  

E 
 

155 155 155 

Masterutdanninger 

Community Development 
and Social Innovation–heltid 
(Oslo og Stavanger)  

D 45 45 45 

Diakoni (Oslo) - deltid D 30 30 30 

Familieterapi og systemisk 
praksis (Oslo) - deltid 

D 50 50 50 

Interkulturelt arbeid 
(Stavanger) –deltid 

D 30 30 30 

Klinisk sykepleie1 D 35 35 35 

Medborgerskap og 
samhandling (Sandnes) - 
heltid og deltid 

D 25 25 25 

Praktisk teologi (Stavanger) - 
deltid 

D 5 5 5 

                                                             
1 Nytt studium fra 2020 



47/19 Søknad om statstilskudd for 2021 - 19/01743-2 Søknad om statstilskudd for 2021 : Vedlegg til søknad om statstilskudd for 2021, utkast pr 22.10.19

2 
 

 
Utdanningsprogram 

Kategori 
(nåværende) 

 
Planlagt antall studieplasser 

  2021 2022 2023 

Helsefremmende 
relasjonsarbeid2 

D 20 20 20 

Sosialt arbeid (Oslo) -heltid 
og deltid 

D 30 30 30 

Teologi og religionsstudier 
(Stavanger) – heltid og deltid 

D 15 15 15 

Tjenesteutvikling til eldre 
(Oslo) – heltid og deltid 

D 25 25 25 

Verdibasert ledelse (Oslo)- 
heltid og deltid 

D 55 55 55 

Lange profesjonsutdanninger 

Teologi (Stavanger) heltid D 10 10 10 

Videreutdanninger 

Akuttmedisinsk sykepleie 
(Bergen) - deltid 

E 40 40 40 

Avansert gerontologi 
(Bergen) - heltid og deltid 

E 30 30 30 

Bolig for velferd(Oslo) - 
deltid3 

F 20 20 20 

Familieterapi og systemisk 
praksis (Oslo) - deltid4 

F 60 85 60 

Forebygging og håndtering 
av utfordrende atferd hos 
personer med 
utviklingshemming  
(Sandnes) - deltid 

F 25 25 25 

Kirkemusikk(Tromsø)- deltid Udefinert 
pga 

opprettet 
høsten 2019 

2 2 2 

Konfliktarbeid og mekling 
(Oslo) - deltid 

F 25 25 25 

Kreftsykepleie (Bergen og 
Oslo) - heltid og deltid 

D 85 85 85 

Lederutdanning for 
kateketer og 
menighetspedagoger 
(Oslo)5- deltid  

F 40 40 40 

Livsstyrketrening gjennom 
oppmerksomt nærvær og 
mestringsfremmende 

F 50 50 50 

                                                             
2 Nytt studium fra 2020 
3 Nytt studium fra 2021 
4 Tilbys også i Sandnes hvert annet år 
5   I samarbeid med MF vitenskapelige høyskole 
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Utdanningsprogram 

Kategori 
(nåværende) 

 
Planlagt antall studieplasser 

  2021 2022 2023 

kommunikasjon (Oslo og 
Bergen) - deltid 

Mindfulness (Bergen) - 
deltid 

F 25 25 25 

Palliativ sykepleie (Bergen) - 
deltid 

E 25 25 25 

Praktisk kirkelig 
kateketikkutdanning 
(Tromsø)6 - deltid 

Udefinert 
pga 

opprettet 
høsten 2019 

3 3 3 

Praktisk-teologisk utdanning 
(Tromsø og Stavanger) - deltid 

D 30 30 30 

Psykisk helsearbeid (Oslo og 
Sandnes) - deltid 

E 73 73 73 

Psykososialt arbeid med 
barn og unge (Oslo) - deltid 

F 30 30 30 

Rus- og 
avhengighetsproblematikk 
(Oslo) - deltid 

E 37 37 37 

Samfunnsplanlegging og 
borgerinvolvering(Sandnes) -
deltid7 

F 20 20 20 

Samspill- og kommunikasjon 
med personer som har 
omfattende 
funksjonsnedsettelser  
(Sandnes) - deltid 

F 15 15 15 

SEPREP tverrfaglig 
videreutdanning i 
behandling, rehabilitering og 
oppfølging av mennesker 
med alvorlige psykiske 
lidelser og ruslidelser 
(Bergen, Tromsø, 
Trondheim, Kristiansand og 
Telemark) - deltid 

E 140 140 140 

Helsesykepleie (helsesøster) 
(Oslo)- deltid 

E 40 40 40 

Sykepleie til pasienter med 
nyresykdom (Oslo) - deltid 

D 20 20 20 

Veiledning (Bergen)- deltid F 25 25 25 

Ph.d.-utdanninger 

Diakoni, verdier og 
profesjonell praksis  

D 10 10 10 

                                                             
6 Nytt studium fra 2020 
7 Nytt studium fra 2020 
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Utdanningsprogram 

Kategori 
(nåværende) 

 
Planlagt antall studieplasser 

  2021 2022 2023 

Teologi og religion  D 5 5 5 
 
 
 
 

2. Satsinger utenfor budsjettrammen  
I tabell 2 synliggjøres nye utdanningsprogram og andre satsinger det søkes statstilskudd for i 
2021 
 
Tabell 2 

Prioritet Satsingsforslag 2021 

1 Rekrutteringsstillinger – ph.d.- 10 stillinger 

2 Bachelorutdanning i sykepleie, 
heltid 

10 studieplasser, kategori E, 3 år 

3 Bachelor i sykepleie, desentralisert 
deltid  

40 studieplasser, kategori E, 4 år 

4 Kompletterende 
sykepleierutdanning, deltid 

30 studieplasser, kategori E 

5 Bachelor i barnevern, 
desentralisert deltid  

20 studieplasser, kategori E, 4 år 

6 Campusutvikling  og opprusting av 
infrastruktur 

3,3 mill NOK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Torger Reve      Styreleder 
 
 
 
Bård Mæland      Konstituert rektor 
 
 
 
Ståle Søbye      Direktør for administrativ støtte  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Sammendrag
Med bakgrunn i styrets prioritering av internasjonalisering i kommende periode, fremlegges nå en
orienteringssak om internasjonalisering innen utdanning i VID. Notatet tar utgangspunkt i de strategiske målene
for høgskolen, og hvordan det på bakgrunn av disse arbeides med internasjonalisering i utdanningene.
Orienteringen peker også på noen utfordringsområder, samt hovedsatsningen fremover når det gjelder
internasjonalisering i Norden og Europa: Universitetsalliansen 3IN og søknad om å bli Europeisk universitet.

Vedlegg:
Internasjonalisering i utdanningene ved VID –status og utfordringer
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Internasjonalisering i utdanning i VID 
Innledning 
VID bygger sin virksomhet på følgende verdier: helhetlig menneskesyn, solidarisk engasjement og 

fremtidsrettet kunnskap. Disse skal være styrende for all forskning og utdanning. VID mener at disse 

verdiene fremmes enda bedre når høgskolen lykkes med internasjonalisering i utdanning og 

forskning. Dette gjelder så vel formelle som uformelle læringsutbytter ved internasjonalisering.  

I dette notatet orienteres styret om internasjonalisering knyttet til utdanning i VID. Notatet tar ikke 

for seg internasjonalisering i forskning, selv om dette berøres og ligger i forlengelsen av en del av det 

styret orienteres om.  

VIDs strategiplan for perioden 2018-2028 setter internasjonalisering høyt på agendaen. Dette 

kommer spesielt til uttrykk på følgende vis: 

• VIDs utdanninger skal kjennetegnes av høy internasjonal kvalitet. Alle utdanninger skal ha en 

internasjonal dimensjon. 

• VID-signaturen kjennetegnes bl.a. av kulturforståelse, av at VID-kandidater har flerkulturell 

kompetanse og av at fokus bl.a. skal være på globalt ansvar og sosial innovasjon. 

• En av hovedstrategiene er at VID skal engasjere seg globalt og ta del i internasjonal 

kunnskapsutvikling. Der understrekes det sågar at VIDs videre utvikling vil skje gjennom 

internasjonale forsknings- utdannings- og innovasjonsmiljø, at alle utdanninger skal ha en 

internasjonal dimensjon og at VIDs studenter og ansatte skal tilbringe mer tid ved 

utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

I denne orienteringen presenteres innledningsvis hvordan internasjonalisering forstås, og kan forstås, 

i høyere utdanning. 

Deretter presenteres status i VID med tanke på følgende områder: internasjonalisering og 

curriculum, internasjonalisering og pedagogikk, internasjonalisering og studentmobilitet, 

organisatoriske rammer for internasjonalisering, samt valg av ulike typer internasjonale partnere. 

Videre presenteres utvalgte utfordringer som VID kommer til å arbeide videre med innen 

internasjonalisering i utdanning. 

Til sist presenteres den største strategiske hovedsatsingen med tanke på internasjonalisering av VIDs 

utdanninger fremover: Universitetsalliansen 3IN og søknad om å bli Europeisk universitet.  

 

1. Forståelsen av internasjonalisering i høyere utdanning  
En utbredt modell for internasjonalisering av høyere utdanning kalles «Comprehensive 

internationalisation». Denne modellen er anerkjent som en god standard for internasjonalisering av 

høyere utdanning, og beskrives på følgende måte av International Association of Universities (IAU): 

«Comprehensive Internationalization is a commitment, confirmed through action, to infuse 

international and comparative perspectives throughout the teaching, research, and service 

missions of higher education. It shapes institutional ethos and values and touches the entire 

higher education enterprise. It is essential that it is embraced by institutional leadership, 

governance, faculty, students, and all academic service and support units. It is an institutional 
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imperative, not just a desirable possibility. Comprehensive internationalization not only 

impacts all of campus life but the institution’s external frames of reference, partnerships, and 

relations. The global reconfiguration of economies, systems of trade, research, and 

communication, and the impact of global forces on local life, dramatically expand the need 

for comprehensive internationalization and the motivations and purposes driving it. ACE 

(website accessed in February 2016): Comprehensive internationalization …. is a strategic, 

coordinated process that seeks to align and integrate policies, programs, and initiatives to 

position colleges and universities as more globally oriented and internationally connected 

institutions.1»   

Dette er en standard VID jobber etter, bl.a. ved at alle utdanninger skal ha internasjonal dimensjon, 

ved internasjonale perspektiver i curriculum og undervisning, ved at det er lagt organisatoriske 

rammer for internasjonalisering, og ved at det i alle studieplaner nå er et krav om et såkalt 

«mobilitetsvindu», altså muligheter for mobilitet som ligger i våre studieplaner. Modellen viser at 

mobilitet er en viktig del av internasjonalisering, men også at internasjonalisering er mer enn 

mobilitet. 

Konseptet «Internationalisation at Home» (IaH), relaterer seg til pedagogiske refleksjoner om 

internasjonalisering av fag- og studieplaner, og handler særlig om institusjonelle aktiviteter som gjør 

internasjonalisering til en realitet også for studenter som ikke har utenlandsopphold. Også ifølge 

tenkningen i Internationalisation at Home, handler internasjonalisering om curriculum, pedagogikk, 

språk, kort sagt at en utdanning kan være internasjonal – også uten mobilitet. Dette perspektivet er 

på overordnet nivå reflektert i VID ved at benchmarking av utdanningskvalitet som en selvfølge 

gjøres opp mot internasjonal standard.  

En annen, noe mindre omfattende modell, omtalt som «Intercultureality2», er utviklet ved University 

of Hague. Modellene nevnt ovenfor overlapper på mange områder, men «Intercultureality» som 

konsept fokuserer i større grad på et studentperspektiv og vektlegger interkulturell kompetanse som 

et læringsmål for internasjonalisering. «Comprehensive Internationalisation», nevnt ovenfor, har et 

tydeligere organisasjonsperspektiv, mens Internatialisation at Home vektlegger læringsaktiviteter i 

formelle fag- og studieplaner.  

Til sammen gir modellene et bredt bilde av hva internasjonalisering i høyere utdanning kan handle 

om; både formell og uformell læring, pedagogikk, studentenes erfaringer, forskning/utvikling, 

tjenester, og organisatoriske og strategiske rammer. Målet med aktivitetene er å sette 

utdanningsinstitusjoner og studenter i stand til å møte utfordringer fra en global kontekst, i sin lokale 

og nasjonale sammenheng. 

 

2. Status i VID  
 

Internasjonalisering og curriculum 
I all studieplanutvikling er internasjonalisering et sentralt perspektiv. Alle studietilbud er revidert 

også med dette for øye. VIDs godkjenningsprosedyrer for studieplaner og emnebeskrivelser sikrer at 

                                                             
1 https://www.iau-aiu.net/Definition-of-Comprehensive-Internationalisation 
2 Paper-presentasjon på EAIE 2014, ved Claudia Bulnes og Eveke de Louw v. University of Hague  
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internasjonalisering er ivaretatt. Alle fag- og studieplaner har nå bl.a. lagt inn mobilitetsvindu. 

Mobilitetsvindu er en viktig forutsetning for å stimulere til studentmobilitet ut.  

 

Internasjonalisering og pedagogikk 
Studieturer, prosjektstudier i utlandet, internasjonale gjesteforelesere og studieprogram på engelsk 

er alle pedagogiske grep brukt i VID. 

Noen studieprogram bruker obligatoriske studieturer i utlandet som et pedagogisk grep. Andre tilbyr 

korte prosjektstudier av fire ukers varighet i utlandet og integrerer på den måten studentens 

utenlandserfaring med et strukturert pedagogiske opplegg.  

Bruk av internasjonale gjesteforelesere er også et pedagogisk grep som tilfører internasjonal 

kunnskap til studentene. Studentene blir gjennom dette både eksponert for forelesninger på 

fremmedspråk, andre kulturer, andre pedagogiske grep og andre universitetstradisjoner. Det er trolig 

et potensiale for større bruk av strukturert samarbeid med partnere om lærermobilitet, der man 

underviser hverandres studenter. 

Bruk av gjesteforelesere, så vel som egne studietilbud til innreisende utvekslingsstudenter, fordrer at 

studentene mottar undervisning på fremmedspråk, som oftest engelsk. Dette oppleves som 

krevende av enkelte norske studenter, men det er også et effektivt, integrerende, grep som setter 

norske og internasjonale studenter i kontakt med hverandre, på felles faglige tema, og det tilfører 

komparative perspektiver i faglige diskusjoner. Å følge ordinær undervisning på engelsk sammen 

med norske studenter, er etterspurt av innreisende utvekslingsstudenter. Klasser med flernasjonal 

deltakelse betyr også flerkulturelle klasser. Tilbud til innreisende utvekslingsstudenter, 

språkkompetanse og kulturkompetanse hos ansatte er derfor strategiske grep for å utvikle 

«Internationalisation at Home,» til beste for studenter som selv ikke er mobile. 

VID har to masterprogram som tilbys på engelsk, og i både Oslo og Rogaland kan VID i et samarbeid 

mellom flere fakulteter tilby enkeltemner på engelsk på til sammen minst 30 studiepoeng innenfor 

hvert semester. Dette gjør det mulig å tilby en «pakke» for studenter som ønsker å studere ett 

semester ved VID. Ph.d.-programmene tilbyr alle sine kurs på engelsk. 

 

Internasjonalisering og studentmobilitet 
Mer enn 50% av utenlandsoppholdene i VID er mobilitet av kortere varighet enn 3 måneder. Dette 

gjelder spesielt kortere studieturer, prosjektstudier i utlandet samt praksis i utlandet.  

Praksismobilitet er ikke bare på ønskelig på grunn av internasjonalisering, men er helt nødvendig på 

grunn av mangel på praksisplasser i Norge. Behovet for praksisplasser styrer mye av 

studentmobiliteten både med tanke på varighet og på hvor studentene drar. Denne type kortere 

mobilitet kjennetegnes ved at VID står faglig ansvarlig for studentene under oppholdet og VID tildeler 

selv studiepoengene. På den ene siden gir dette VID større kontroll over studentenes læring under 

utenlandsoppholdet. På den andre siden trenger studenten i mindre grad selv ta initiativ, siden mye 

blir styrt av VID. En viss andel av praksismobiliteten til utlandet skjer i samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner i utlandet, selv om VID likevel står faglig ansvarlig.  

Studentmobilitet i form av utveksling til et universitet/høgskole i utlandet der partnerinstitusjonen er 

faglig ansvarlig og VID godkjenner og integrerer studiepoeng fra partneren, representerer under 50% 

av VIDs studentmobilitet.  Denne type mobilitet bygger i større grad på studentenes autonomi og 
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faglige robusthet og krever at studentene selv må ta større grad av initiativ. Ut fra et læringsmessig 

perspektiv, både når det gjelder formell og uformell læring, er det ønskelig at denne type mobilitet 

økes i VID. 

Med VIDs utdanningsportefølje som i stor grad består av regulerte profesjonsutdanninger som 

samarbeider tett med det norske praksisfeltet, er studentenes handlingsrom i VID trangere enn i de 

klassiske universitetsutdanningene når det gjelder mobilitet. Det er derfor avgjørende at 

studieprogrammene har bygget inn mobilitetsvindu i sine studieprogram for at studentene skal ha 

mulighet til å ha utenlandsopphold, både som praksis- og som utvekslingsstudier. 

Når det gjelder mobilitetstall, kan det være nyttig å se på utviklingen før og etter fusjonen i 2016. Før 

fusjonen er det dokumentasjon fra den nasjonale DBH-databasen. Den teller kun utenlandsopphold 

av varighet på tre måneder eller mer. Når det gjelder opphold av kortere varighet enn tre måneder 

har vi ikke tall fra før fusjonen. Før fusjonen så mobilitetstall over 3 måneder ut som følger: 

 2013 2014 2015 

 Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

Misjonshøgskolen 5 0 5 0 5 0 

Haraldsplass 0 20 5 20 10 25 

Betanien 0 5 0 10 0 5 

Diakonova 0 5 0 5 0 0 

Diakonhjemmet 15 20 10 40 10 25 

Sum: 20 50 20 75 25 55 

 

Mobiliteten over 3 måneder etter fusjonen, viser t fusjonsåret 2016 var et dårlig år med tanke på ut-

mobilitet, men at tallene for ut-mobilitet deretter har steget. Også noe av mobiliteten som er lenger 

enn tre måneder, er praksismobilitet, men disse tallene inkluderer også regulær utveksling til andre 

universitet/høgskoler. Vi ser at inn-mobiliteten har holdt seg stabil. Med tanke på teorien om 

«internationalisation at home» vil det være en styrke for VID om denne økes. Etter fusjonen så 

mobilitetstall over 3 måneder ut som følger: 

 

 2016 2017 2018 2019 Q 1 og 2 

 Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

VID 25 30 25 120 25 125 10 70 

 

Når det gjelder utenlandsopphold av kortere varighet enn 3 måneder, er disse hovedsakelig knyttet 

til utenlandspraksis, men også i noen grad til prosjektstudier i utlandet. Praksisoppholdene er helt 

nødvendige på grunn av mangel på praksisplasser i Norge. Tallene ser slik ut: 

 2016 2017 2018 2019 hittil kun vår 

 Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

VID 0 96 0 111 0 175 0 45 

 

I VID er også noe av mobiliteten opphold kortere enn 4 uker. Denne type opphold er en blanding av 

korte praksisopphold, og studieturer. Av sikkerhets- og beredskapsgrunner er det ønskelig at alle 

utenlandsopphold som organiseres i VID registreres i høgskolens system for utenlandsopphold. Dette 

er foreløpig ikke konsekvent gjennomført i alle deler av organisasjonen. Tallene for opphold av 

kortere varighet er derfor usikre, og sannsynligvis høyere enn det som er angitt nedenfor. 
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 2016 2017 2018 2019 hittil kun vår 

 Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

VID 0      14 0 43 0 9 0 55 

 

Rapporten «Hidden Competences3,» utgitt i 2014,  analyserer læringsutbytter fra mobilitet, og gir 

dermed et bidrag til det pedagogiske arbeidet som bør ligge til grunn for internasjonalisering i høyere 

utdanning. Rapporten tar utgangspunkt i det arbeidslivet etterspør av kompetanse fra arbeidssøkere. 

Den viser at det er stor grad av sammenfall i kvaliteter som bedriftene ser etter og læringsutbytter 

fra mobilitet hos nyutdannede kandidater. Rapporten oppsummerer merverdien i tre kategorier: 

produktivitet (Productivity), robusthet (Resiliens) og nysgjerrighet (Curiosity). I stor grad er dette 

uformelle læringsutbytter som er direkte relevante både for studentenes videre studier hjemme, og 

deres inntreden i arbeidslivet. VID ønsker å levere kandidater til arbeidslivet med denne type 

kompetanse. Det er derfor et mål å øke ut-mobiliteten i årene fremover. 

 

Rammer for tilskudd til mobilitet 
Mobilitet er den internasjonaliseringsaktiviteten som honoreres direkte fra KD og fra 

Europakommisjonen i form av økonomisk tilskudd. KD gir tilskudd for alle utvekslingsstudenter som 

drar ut / kommer inn, hvis oppholdet er på minimum tre måneder. Tilskuddet differensieres, slik at 

studenter som drar under Erasmus+ programmet utløser 50 % høyere tilskudd enn andre. Det gis 

ikke tilskudd for ansattmobilitet. Europakommisjonen gir et lite tilskudd til organisering av mobilitet 

gjennom deltakelse i Erasmus+ programmet. Tilskuddet er basert på realiserte mobilitetstall for både 

studenter og ansatte, og avregnes etterskuddsvis, når mobilitetstallene for et prosjektår er endelig 

godkjent. 

Det regulære tilskuddet som er basert på avlagte studiepoeng, omfatter også studiepoeng som 

avlegges av innreisende utvekslingsstudenter. 

Det gis både studiepoengtilskudd og mobilitetstilskudd for studenter som har utenlandspraksis, når 

oppholdet er på minimum tre måneder. Det gis ikke tilskudd til studiepoeng fra utenlandske 

partnere, når ikke VID er faglig ansvarlig.  

Det er et mål for VID både å øke mobilitet som varer i 3 måneder eller mer, og å øke mobilitet 

knyttet til Erasmus+-programmet. Dette er en utfordring både fordi mange av VIDs tradisjonelle 

samarbeidspartnere finnes i land utenfor Europa, og fordi under 50% av ut-mobiliteten p.t. er av 

lengre varighet enn 3 måneder. 

 

Organisatoriske rammer for internasjonalisering 
VID arbeider kontinuerlig med å forbedre de organisatoriske rammene for internasjonalisering. Et 

hovedanliggende har vært å integrere internasjonaliseringen i utdanningene.  

Internasjonaliseringsarbeidet er for tiden organisert slik at alle studieprogram har en internasjonal 

koordinator. Videre har fakultetene internasjonale team bestående av alle internasjonale 

                                                             
3 http://cimo.innofactor.com/services/studies_analyses_and_evaluations/hidden_competences 
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koordinatorer. Som støttefunksjon er internasjonalt kontor opprettet som en seksjon i avdeling for 

fagstøtte. Internasjonalt kontor har en ansatt i Bergen, en i Stavanger/Sandnes og en i Oslo. 

Internasjonalt kontor er også representert i Forskningsutvalget (FU) og i Utdanningsutvalgets (UU) 

arbeidsutvalg. UU behandler godkjenning av fag-/studieplaner/emnebeskrivelser, akkreditering og 

etablering av nye studier i UU (dvs. obligatorisk sjekkpunkt i saksforberedelsene). 

Høgskolen har også et internasjonalt forum, organisert av internasjonalt kontor, som avholdes tre 

ganger i året; en gang for bachelorutdanningene, en gang for masterutdanningene, og et forummøte 

som er felles for bachelor- og masterutdanningene. Internasjonalt forum brukes til å ta opp temaer 

knyttet til internasjonalisering, og som er av felles interesse på tvers i VID, og til å formidle 

synspunkter og få drøftet aktuelle problemstillinger mellom representanter fra fakultetene og 

internasjonalt kontor. 

 

Internasjonale samarbeidspartnere 
VID har forskjellige typer samarbeidsavtaler. Den vanligste avtaletypen er praksisplassavtaler med 

organisasjoner/NGOer som ikke er høyere utdanningsinstitusjoner.  

VID har også utvekslingsavtaler innenfor Erasmus+ programmet. De aller fleste av disse avtalene 

gjelder innenfor Europa. Unntaket er enkelte mobilitetsprosjekt med partnere utenfor Europa, 

finansiert av Erasmus+, eksempelvis universitetet i Betlehem. 

Dernest har VID flere såkalte «Study Abroad»-avtaler, som er grunnlag for utveksling og/eller 

samarbeid om praksis med høyere utdanningsinstitusjoner utenfor Europa og Erasmus+.  

VID har flere intensjonsavtaler (MoU) med internasjonale utdanningsinstitusjoner. MoUer er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende, men danner grunnlag for utvikling av mer konkret samarbeid.  

En annen type avtale er avtaler med tredjeparter som formidler utenlandsopphold for VIDs studenter, 

også kalt «support-avtaler,» da tredjepart kan tilby tjenester som boligformidling, støtte til 

visumsøknader, henting på flyplass ved ankomst, osv.  

Til siste finnes det også et varierende antall prosjektavtaler, som er knyttet til konkrete pågående 

samarbeidsprosjekt. 

Avtaleportefølgen skal gjennomgås og kvalitetssikres fremover, men det er viktig å understreke at et 

mangfold av internasjonale samarbeidsrelasjoner er viktig for VID, jf. hovedstrategien for 2018-2028.  

 

3. Utfordringer VID vil jobbe med fremover 
På bakgrunn av denne redegjørelsen av status, gir det seg en rekke problemstillinger som VID må 

arbeide med i årene som kommer:  

Benchmarking 
Hvem benchmarker VID seg mot med tanke på utdanningskvalitet? Når NOKUT stiller krav til 

internasjonalisering i utdanning, og VID i sine egne strategiplaner sier at utdanningen skal holde høyt 

internasjonalt nivå, og alle utdanninger skal ha en internasjonal dimensjon, er det naturlig at 

benchmarking også skjer mot utenlandske utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. I praksis er det 

nok imidlertid slik at benchmarking foregår opp mot norske utdanningsinstitusjoner. 

Universitetsalliansen 3IN vil kunne endre dette bildet.  
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Lærermobilitet 
Større grad av internasjonal lærermobilitet bør være et mål for VID. Det vil kunne fremme 

«internationalisation at home» både ved at studenter i Norge får undervisning av lærere fra andre 

universitetstradisjoner, og ved at VIDs egne lærerkrefter henter internasjonal inspirasjon til sin 

pedagogikk. Graden av lærermobilitet i VID varierer mellom de ulike fakultetene og sentrene, og 

dette er en utfordring å arbeide videre med. 

Språkkompetanse og kulturkompetanse hos ansatte 
Både for innreisende studenter til VID og for konseptet «internationalisation at home», er 

språkkompetanse og kulturkompetanse hos lærere og andre ansatte et viktig område å arbeide med. 

Utviklingen av dette er et ansvar som ligger både hos den enkelte ansatte og hos ledere. 

Lærermobilitet er én måte å utvikle dette på, mens ansattutveksling for andre ansattgrupper er en 

annen. VID har behov for å øke kompetansen innenfor alle ansattgrupper fremover. 

Studentmobilitet 
Det er en generell utfordring i sektoren å knytte studentmobiliteten sammen med internasjonalt 

faglig samarbeid. Her må også VID arbeide for større grad av integrasjon mellom studentmobilitet og 

internasjonalt forskningssamarbeid i VID. 

I VID kryper studentmobiliteten sakte men sikkert oppover etter fusjonen i 2016. Det er likevel 

ønskelig med høyere grad av studentmobilitet, særlig knyttet til masterprogrammene. Dette spesielt 

på grunne av studentenes eget faglige utbytte av mobilitet. Det er også ønskelig at mobilitet i form 

av lengre utvekslingsopphold ved utenlandsk universitet/høgskole økes. Videre er det både av 

bærekraftsgrunner og pga deltagelsen i Erasmus+ programmet ønskelig å vri mer av mobiliteten mot 

Europa.  

VID bør innen de neste par årene se en god effekt av mobilitetsvinduet som i 2018 ble lagt inn i alle 

studieprogrammer. Imidlertid kan også internasjonaliseringskompetanse på fakultet og 

studieprogram ha noe å si for om studentene velger å bruke mobilitetsvindu. VID burde ha som 

målsetting at mulighetene for mobilitet i enda større grad blir et komparativt fortrinn for studentene. 

Et styrket fokus på mobilitet på studieprogramnivå vil være viktig for å øke studentmobiliteten 

fremover. 

Bærekraft 
Bærekraft er en utfordring ved ansatt- og studentmobilitet. Alle de før-fusjonerte partnerne har tatt 

med seg tradisjoner for samarbeid med partnere fra utenfor Europa. I VID er dette videreført i form 

av avtaler om utenlandspraksis i relativt lang avstand fra Norge, slik som India, Sør-Afrika, 

Madagaskar, Cuba, Australia, USA, osv. Det er relativt få studenter som velger mobilitet i Europa og 

Norden. Også med tanke på bærekraft, er det ønskelig å øke mobiliteten lengre enn tre måneder, 

samt mobilitet knyttet til Erasmus+ programmet. 

Utvikling av kulturkompetanse gjennom mobilitet 
Forskning har vist at kulturkompetanse ikke uten videre oppnås kun ved eksponering for andre 

kulturkontekster. Effektiv tilegnelse av kulturkompetanse oppnås gjennom strukturert veiledning 

med fokus på læring av kulturkompetanse før, under og etter, et utenlandsopphold. Enkelte 

studieprogram i VID jobber med internasjonalisering og kulturkompetanse, men en utfordring 

fremover er å integrere dette i flere av studieprogrammenes curriculum.  
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Internasjonaliseringskompetanse på fakultet og studieprogram 
Utvikling av fag- og studieprogram er en pågående og dynamisk prosess i VID. Modellen 

«Comprehensive Internationalisation,» perspektivene fra «Internationalization at Home» og 

rapporten «Hidden Competences» identifiserer internasjonalisering som noe som berører 

studentenes læring på forskjellige måter. Integrert internasjonaliseringskompetanse på fakultets- og 

studieprogramnivå er en utfordring fremover hvor VID bør utvikle seg.  

Prioritering av avtaler 
Et tilbakevendende tema er hvor mange avtalepartnere, og hvilke, det er hensiktsmessig å ha. Færre 

avtalepartnere gir større mulighet for å utvikle gjensidig samarbeid og bygge faglige nettverk. 

Imidlertid oppstår mobilitetsavtaler ofte på bakgrunn av konkret etterspørsel fra studenter og 

ansatte. Når en utvekslingsavtale først er inngått er standard varighet mellom fem og syv år. En 

avtaleperiode er derfor ofte lengre enn levetiden til et studieprogram. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å ha et visst overskudd av avtaler i den samlede porteføljen. Det er krevende å få 

mobilitetsavtaler og strategiske viktige avtaler til å gå hånd i hånd, i hvert fall over tid. Det kan 

imidlertid tenkes at å definere noen få, strategisk viktige partnere for faglig nettverksbygging og 

samarbeid, på sikt kan resultere i økt etterspørsel fra studenter. Den viktigste strategiske avtalen VID 

har fått på plass, er den såkalte 3IN-alliansen. 

 

4. Hovedsatsning i Europa fremover 
De utfordringene som er identifisert over, må det arbeides med ut i fra ulike perspektiv. Imidlertid vil 

arbeidet i 3IN-alliansen kunne svare opp flere av dem. 3IN-samarbeidet er VIDs nordiske og 

europeisk hovedsatsning fremover. 

European University er at av de sentrale tiltakene i Erasmus+. Det vil si at tiltaket i sin helhet forvaltes 

av Europakommisjonen. EU sier selv at målet med tiltaket er å samle en ny generasjon av kreative 

europeere som er i stand til å samarbeide på tvers av språk, grenser og faglige disipliner for blant 

annet å kunne møte de felles europeiske samfunnsutfordringene 

(https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-

universities-initiative_en) Tiltaket gir økonomisk støtte til allianser av høgskoler og universitet på 

tvers av programlandene i Erasmus+. Målet er at de skal utvikle felles langtidsstrategier for 

utdanning, ha en sterkere kobling mellom forskning, utdanning og innovasjon, og at man skal tilby 

grader som kombinerer studier i flere land innad i alliansen.  

VIDs strategiske hovedsatsning fremover er ambisjonen om å bli Europeisk universitet. VID søkte om 

å bli Europeisk universitet i vår, i en allianse kalt «European University Alliance for Integration, 

Inclusion and Involvement» (3IN), sammen med institusjoner fra Finland, Romania, Tyskland, Spania 

og Portugal. Dessverre gikk ikke søknaden gjennom. På et møte i styret for alliansen ved den 

portugisiske høgskolen, ble det lagt planer og organisert en prosess frem mot å sende frem ny 

søknad i februar 2020. Dette arbeidet er godt i gang med en stram tidslinje, og VID har nylig vært 

vertskap for et møte i prosjektgruppen. VID prioriterer også betydelig tidsressurser inn i dette 

arbeidet. Mange ved VID vil er for tiden engasjert i dette arbeidet og flere ansatte vil i løpet av 

studieåret besøke de ulike samarbeidspartnerne med tanke på å bli kjent og utforske 

samarbeidsmuligheter.  

På møtet i Portugal ble alliansen enige om å styrke søknadens fokus med tanke på målgruppe og 

samfunnsutfordringer. Fokuset for det nye prosjektforslaget vil være ungdom. I fjorårets søknad 

brukte vi begrepet disadvantaged groups, men alliansen velger altså å spisse dette fokuset enda mer 
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i år. Bakgrunnen er blant annet Europakommisjonens fokus på ungdom. Sosial og helsefag vil være 

pilotfagene i prosjektet, og en søker å finne gode løsninger på felles undervisningsmoduler, 

prosjektarbeid og forskning på tvers. Blant annet har to av alliansepartnerne sterk kompetanse innen 

robotikk og teknologi og en ønsker å vektlegge tverrfaglige innovasjonssamarbeid her. Alliansen vi 

også synliggjøre samfunnsvitenskapens merverdi når det kommer til bruk av teknologi. Dette vil en 

blant annet knytte opp mot etikk og relasjonskompetanse. 

Hvordan vil 3IN-samarbeidet og målet om å bli Europeisk universitet kunne svare opp en del av de 

utfordringene vi har identifisert over? 

Dersom VID blir Europeisk universitet, betyr det i praksis at alle studentene i prinsippet er studenter 

ved alle samarbeidspartnernes universiteter/høgskoler. Studiepoeng generert hos VID vil som et 

eksempel kunne inngå som en del av en grad ved universitetet i Malaga. Det vil også bety felles 

arbeid med strategier for utdanning. Det vil bety økning av ansattmobilitet. Det vil bety en mye mer 

integrert måte å tenke høgskole/universitet i Europa på, i tillegg til at alle vil være av «best practice», 

tenkning og utvikling hos de andre partnerne. Allerede nå ser vi effekter av å ha inngått i alliansen i 

form av ansattmobilitet til de ulike alliansepartnerne. 

Med tanke på benchmarking, vil det bli naturlig å benchmarke seg mot alliansepartnere. Med tanke 

på lærermobilitet, ligger det som forutsetning i tenkningen rundt Europeisk universitet, og man må 

gå ut fra at den naturlig vil økes. Med tanke på språk- og kulturkompetanse hos ansatte, vil også 

denne måtte økes som følge av at VID er Europeisk universitet. Når det gjelder studentmobilitet vil 

dette antakelig bli enda mer tilgjengelig, og den vil i større grad styres mot samarbeidspartnere i 

alliansen. Bærekraften i student- og ansattmobilitet mot 3IN-partnere er også bedre, og antakelig vil 

internasjonaliseringskompetansen i hele VID styrkes gjennom denne satsingen. 
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Arkivsak-dok.: 16/00736-14 Arkivkode.: 624
SaksbehandlerBård Mæland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 29.10.2019

Kreering av Stephen Sirris til philosophiae doctor

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret kreerer Stephen Sirris til philosophiae doctor(ph.d.).

Sammendrag
Stephen Sirris, Senter for diakoni og profesjonell praksis/Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag,
leverte 06.06.2019 inn sin avhandling «Managers negotiating identities: Hybridizing professionalism
and managerialism in faith-based health organizations and in religious organizations» til bedømmelse
for graden philosophiae doctor(ph.d.). Prorektor for forskning oppnevnte 06.06.2019 følgende komité
for å bedømme avhandlingen, etter at Forskningsutvalget på et tidligere møte hadde behandlet
forslag til komitémedlemmer:

• Førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business school
• Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU
• Professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole

Bedømmelseskomiteen meddelte i brev datert 17.09.2019 at den enstemmig hadde funnet
avhandlingen verdig til å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole.

I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor(ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente prorektor på vegne av
Forskningsutvalget 10.10.2019 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å forsvares offentlig, og
oppnevnte samtidig de samme medlemmer som prøveforelesnings-og disputaskomité. Følgende
ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen:

• Førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, som første ordinære
opponent

• Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, som andre ordinære opponent

Doktorgradsprøvene ble avholdt ved VID Oslo 18.10.2019. Bedømmelseskomitéen ga Sirrisfølgende
tema for prøveforelesningen:

«Makt - og profesjoners påvirkning på hybride roller og identiteter. Hvem tjener på at
identiteter blir forsøkt regulert og påvirket?»

Bedømmelseskomitéen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. Det
samme hardisputasleder, førsteamanuensis Annette Rose Leis-Peters, gjort.

Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent.
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I tråd med § 21 i ph.d.-forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Stephen Sirris 
til philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Sirris har vært veiledet av professor Harald Askeland (VID) og professor Haldor Byrkjeflot 
(Universitetet i Oslo). 
 

Vedlegg:  
Protokoller for doktorgradsprøvene 
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VID

APPROVAL OF TRIAL LECTURE

The trial lecture of Stephen Sirris,  Candidate in Master of valuebased leadership

for the degree of Philosophiae Doctor (PhD)

-  Friday October 18 2019 -

Stephen Sirris, Candidate in Master of valuebased leadership, has today held his trial lecture
for the degree Philosophiae Doctor at VID Specialized University,

on a topic set by the adjudication committee:

Makt  -  og profesjoners påvirkning på hybride roller og identiteter.
Hvem tjener pä at identiteter blir forsakt regulert og pävirket?

The signing adjudication committee has found the trial lecture satisfactory.

October 18 2019
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VID

APPROVAL OF PUBLIC DEFENCE

The public defence of Stephen Sirris,  Candidate in Master of valuebased leadership

for the degree of Philosophiae Doctor (PhD)

-  Friday October 18 2019 -

Stephen Sirris, Candidate in Master of valuebased leadership,
has today defended his/her doctoral dissertation, titled:

Managers negotiating identities.
Hybridizing professionalism and managerialism in faith-based health organizations and in

religious organizations.

for the Ph.D. degree.

The signing adjudication committee has found the defence satisfactory.

The approval will be sent to the Research Committee at VID Specialized University.
The leader of the public defence has no objections to the approval.

eek%s P,4>
Annette Rose Leis-Peters

Associate professor



50/19 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '50/19 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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1

Protokoll Høgskolestyret VID

Dato: 26.09.2019 kl. 14:00
Sted: VID Bergen, studiested Haraldsplass
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anders Persson,
Charlotte Staalesen, Gunhild E Bang, Morten Lystrup, Anne
Christine Johannessen, Anna-Sara Lind, Jan Otto Myrseth,
Frida Vevle

Møtende
varamedlemmer:

Ole Briseid for Tone Grindland

Forfall: Tone Grindland

Andre: Bård Mæland, kst.rektor, Ståle Søbye, direktør administrativ
støtte, Gunhild Odden, senterleder, under sak 37/19

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART Side
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Godkjenning av innkalling og saksliste 26.09.2019 2

36/19 Rektors orientering 2
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interkulturell kommunikasjon (SIK). Senterleder deltar.

3

38/19 19/00936-7 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 3

39/19
16/01675-
15

Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 -utvikling
og prioriteringer

5

40/19
17/01904-
28

Samlokalisering av VID Oslo fra høsten 2020 -
sluttbehandling i høgskolestyret

5

41/19
16/00736-
13

Kreering av Stian Sørlie Eriksen til philosophiae doctor 6
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42/19 19/01124-3 
Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og 
videre prosess 

6 

43/19  Eventuelt 6 

Orienteringssaker 

6/19 
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19 

Protokoll Høgskolestyret VID 18.06.2019 6 
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6 
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Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i 
Høyere utdanning 
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35/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 26.09.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 35/19 

 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 26. september 2019 godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
36/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret fikk omvisning på campus Haraldsplass med vekt på planene for 
utbygging og samlokalisering av VID Bergen. 
 
Rektor ga høgskolestyret en muntlig orientering om følgende saker:  

- Tidligere rektor Ingunn Moser takket av i eget arrangement 04.09.19  
- Gevinstrealiseringsplan – møte med KD 23.08.19 for å gi innspill til måltall for 

2025. Reviderte måltall for VID innsendt 12.09.19. Dette reflekteres i 
tildelingsbrev for 2020. VID vurderes som offensive, realistiske og med god 
utvikling.  

- 3 IN-alliansen/ European University- alliansen leverte søkte om status som 
europeisk universitet i februar 2019, søknaden ble ikke innvilget, men fikk god 
score og det arbeides med ny søknad til neste søknadsfrist. 

- Mulig nordisk diakonal universitetsallianse i samarbeid med DIAK m.fl. 
- Afrikareise 08.-14. september 2019 med besøk ved St. Paul University, 

Nairobi, og møte med University of Western Cape på SANORD i Gaborone, 
Botswana.   
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- Status i utviklingen av campus i Stavanger, inkl. politiske signaler i plattform 
for nytt politisk flertall  

- Utvidet samarbeid og mulig samlokalisering med NLA på campus 
Diakonhjemmet 

- Utredning av mulig samarbeid mellom VID og Helgeland-kommuner/ 
Sandnessjøen sykehus om desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 

- Rekruttering av nye ledere i VID; Dekan for Fakultet for helsefag (1.8.20), HR-
sjef (1.1.20), leder SLIPP (1.1.20), samt arbeid med å effektivisere 
rekrutteringsprosesser generelt 

- Utredning av mulig samarbeid om fellesressurser mellom VID og enkelte 
eierorganisasjoner  

- Utvikling av fremragende forskningsmiljøer i VID, midler tildelt 3 
forskningsmiljøer for perioden 2020-2023. 

- Tidspunkt for nytt møte mellom International Advisory Board (IAB) og 
høgskolestyret foreslås til styrets oktobermøte 2020   
 

Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
37/19 Orientering om virksomheten ved Senter for interkulturell 
kommunikasjon (SIK). Senterleder deltar. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Senterleder Gunhild Odden orienterte om virksomheten ved Senter for interkulturell 
kommunikasjon (SIK) – se powerpoint-presentasjon vedlagt protokollen. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar senterleders redegjørelse til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
38/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 38/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet ledelsesrapport for 2. tertial 2019. 
 
Regnskapet per 2. tertial er ca 2,2 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at 
høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer 
økonomigjennomgangen per 2. tertial at høgskolen styrer mot et resultat noe bedre 
enn budsjett.   
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Sykefraværet 2. tertial er 4,7 prosent, sykefraværet akkumulert for året er 5,3 
prosent, og er således noe høyere enn måltallet på 5 prosent og høyere enn på 
tilsvarende tidspunkt i 2018 hvor sykefraværet var 4,6 prosent. 
Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 53,9 prosent 
(måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 13,1 prosent (måltall 18 prosent). 
 
Per 18. september 2019 er det 4261 registrerte studenter ved VID vitenskapelige 
høgskole. Enkelte utdanninger har studiestart i september, og antall registrerte 
studenter øker daglig. Innen rapporteringstidspunkt 15. oktober antas det at 
høgskolen vil ha over 4500 registrerte studenter. Til sammenligning hadde høgskolen 
4450 registrerte studenter våren 2019, og 4400 i 2018.  Antall studenter er noe 
lavere enn budsjettert, men endelige tall foreligger ikke før 15.oktober.   
 
VID har pr 1. september registrert 122 publikasjoner, mot 88 pr 15. august 2018, men 
det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene. Antall nivå-2 publikasjoner er pr 
1. september 23, mot 14 i august 2018. Tallene kan indikere en fortsatt økning i 
antall publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018, også på nivå 2. Nivå 2-artikler 
regnes som andel av totalt antall publikasjoner. Prognosen tilsier 19 % nivå 2-artikler, 
regnet av totalt antall publikasjoner, og tilsier at VID i 2019 kan komme nær nasjonalt 
målet om 20 % andel. 
 
Prognosen for antall disputaser 2019 har tidligere vært angitt til én disputas ved 
teologi/religion-programmet, og fem disputaser ved diakoni, verdier og profesjonell 
praksis- programmet. Det er gjennom det sistnevnte programmet at VID skal innfri 
studiekvalitetsforskriftens krav om gjennomsnittlig fem disputaser pr år over en 
treårsperiode. VID ikke vil nå målet om fem disputaser på dette programmet i 2019. 
Manglende måloppnåelse i 2019 anses å være forbigående. 
 
Det arbeides på tvers av campusene med utforming av infrastruktur/areal som 
understøtter nye undervisnings- og læringsformer og nye arbeids- og 
samarbeidsformer. Husleieavtale er signert i Bergen og bygging er startet. 
Husleieavtale for felles campus i Stavanger er forventet signert uke 39 og 
oppstartmøte mellom høgskolen og byggherre er avtalt samme uke.    
Samlokalisering av VID i Oslo behandles i egen sak. 
 
Styret uttrykte tilfredshet med økonomistyringen og manet samtidig til forsiktighet og 
understreket at det bør styres mot et resultat med positivt avvik i henhold til budsjett. 
Styret ber om at kompetanseutviklingen i høgskolen følges opp med offensiv 
rekruttering og differensiering av FoU-tid. Styret uttrykte tilfredshet med utviklingen 
knyttet til publisering på bakgrunn av at 2019 tegner til å bli et godt publiseringsår i 
VID. Når det gjelder utviklingen av høgskolens campuser, presiserte styret 
betydningen av pedagogisk utvikling som grunnlag for utforming av hensiktsmessige 
lokaliteter. Betydningen av organisasjonsutvikling parallelt med campusprosjektene 
ble også understreket.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar ledelsesrapport 2. tertial 2019 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
39/19 Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og 
prioriteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 39/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet forslag til studieportefølje for neste studieår.  
 
Styret mener at høgskolens studieportefølje er innovativ og framtidsrettet og svarer 
på samfunnsoppdraget på en god måte. Styret bemerket god integrasjon, kopling av 
studier og utnyttelse av fagkompetanse på tvers av fagområder, fakulteter og 
studiesteder. Styret framhevet betydning av at høgskolen bidrar til å sikre 
kommunene tilstrekkelig kompetanse knyttet til demensomsorg og omsorg for eldre, 
som det vil være stort og økende behov for framover. Styret mener det også er viktig 
å vurdere om planlagt opptak til enkelte studier, for eksempel teologi, er for 
optimistisk og bør justeres noe ned. 
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret fastsetter den justerte studieporteføljen for studieåret 2020-2021 
2. Høgskolestyret har drøftet satstingsområder og prioriteringer framover som 

grunnlag for søknad om statstilskudd for 2021. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
40/19 Samlokalisering av VID Oslo fra høsten 2020 - sluttbehandling 
i høgskolestyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 40/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet saken og framhevet at saksutredningen gir styret et godt bilde av 
situasjonen og rimelig trygghet for at dette vil kunne gjennomføres på en god måte. 
Styret mener at risikovurderingen viser at økonomiske implikasjoner kan håndteres. 
Styret uttrykte en viss bekymring for om tidsplanen holder og understreket 
betydningen av god planlegging og rask oppstart for å sikre at ombyggingen er 
gjennomført til studiestart høsten 2020. Ansatte- og studentvalgte 
styrerepresentanter framhevet at det er avgjørende at det unngås provisoriske og 
ikke-tilfredsstillende løsninger når studiene starter opp høsten 2020.  
 
Vedtak  

1. Gitt forutsetningene for samlokalisering skissert i saksfremlegget, gir 
høgskolestyret rektor mandat til å samlokalisere VID Oslo på Steinerud fra 
høsten 2020.  

2. Høgskolestyret ber rektor om å avklare VID Holding AS sine forpliktelser i 
henhold til avtale om aksjetegning og sammenslåing av høgskoler.  
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Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
41/19 Kreering av Stian Sørlie Eriksen til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 41/19 

 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Stian Sørlie Eriksen til philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
42/19 Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre 
prosess 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 26.09.2019 42/19 

 
Møtebehandling 
Styrets leder og nestleder orienterte om det pågående arbeidet med rekruttering av 
ny rektor. Ved søknadsfristens utløp var det 2 søkere, hvorav 1 er vurdert som reell.  
Assessit AS bistår i rekrutteringsarbeidet og det er gjennomført samtaler og intervjuer 
med aktuelle personer. Det er besluttet å gå videre med inntil 4 kandidater.   
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret tar informasjon om aktuelle kandidater og søkere til 
orientering. 

2. Høgskolestyret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre et 
2.gangs intervju med inntil 4 kandidater før ansettelsesutvalget foretar et siste 
og avsluttende intervju med aktuelle kandidater.  

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
43/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen saker.  
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Saknr Arkivsak Tittel 
6/19 19/00204-19 Protokoll Høgskolestyret VID 18.06.2019 

 
7/19 19/00204-20 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd 
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B- Protokoll sak 25/19 og sak 26/19 Høgskolestyret 
VID 18.06.2019 
 

8/19 19/01640-1 og 
19/01640-2 

Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i 
høyere utdanning  

 
Høgskolestyret tar orienteringssakene 6/17-8/17 til orientering 
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