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Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2020 
 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar ledelsesrapporten for 2. tertial 2020 til orientering 
 

Sammendrag 
Ledelsesrapporteringen baseres på et digitalt verktøy som genererer, samler og tilgjengeliggjør data 
fra ulike kilder automatisk og dekker sentrale områder som inngår i VIDs virksomhetsstyring. Det 
varierer hvilke indikatorer det rapporteres på gjennom året. Årshjulet for høgskolens virksomhet legger 
premisser for hva det til enhver tid finnes oppdaterte data om. Ledelsesrapporteringen vier 
oppmerksomhet til de områder som det foreligger oppdatert informasjon for og har dermed noe ulikt 
innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial.  
  
I ledelsesapporten for 2. tertial 2020 rapporteres det på følgende områder:  

• Resultatregnskap per 2. tertial  
• Kompetanse per 2. tertial  
• Sykefravær per 2. tertial  
• Campusutvikling  
• Opptakstall høsten 2020  
• Publisering  

  
Oppsummering  
 
• Økonomi. Regnskapet per 2. tertial viser et positivt avvik på kr 13,9 mnok. Prognosen for året er satt 
til 15,7 mnok som er 14,2 mnok bedre budsjett. Det er særlig lavere reise- og personalkostnader som 
har bidratt til resultatforbedringen. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til prognosen grunnet 
pågående prosesser i forbindelse med campusprosjektene, og mulige endringer inntekter på kort- og 
lang sikt.  
 
• Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 52,6 prosent 
som er en liten økning fra 1. tertial (måltall 60 prosent). Det er særlig Fakultet for helsefag som har 
hatt en nedgang fra 2019 og som ligger under VIDs måltall. Andel vitenskapelig ansatte med 
professor- og dosentkompetanse er 13,2 prosent (måltall 18 prosent). Fakultet for helsefag og Fakultet 
for sosialfag ligger vesentlig under VIDs måltall.  
 
• Sykefravær. Sykefraværet i 2. tertial er fallende og på 3,8 prosent og er betydelig lavere enn VIDs 
måltall på 5 prosent. Sykefraværet har gått ned fra mars til august som en følge av pandemien. På 
landsbasis ligger sykefraværet per 2. tertial på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall fra SSB.   
 
• Campusutvikling. Campusprosjektet i Oslo er ferdigstilt i henhold til vedtatt plan og fremstår som 
vellykket til tross for noe innkjøringsproblematikk. Det pågår flere prosesser i VID Bergen med bygging 
av tilbygg, opprusting av eksisterende bygg og planlegging av en flytteprosess. I VID Stavanger har 
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studenter, ansatte og arkiver flyttet til midlertidig lokaler, og for tiden pågår det et omfattende 
gravearbeid på det som skal bli nytt campus. Det er grunn til å tro at erfaringer fra koronapandemien 
vil bidra til varige endringer av undervisnings- og arbeidsformer som vi må ta høyde for i alle 
campusprosjektene.   
 
• Søkere. Opptakstallene og poenggrensene ved opptak til høgskolens grunnutdanninger høsten 2020 
er i all hovedsak høye. Gode søkertall og tildeling av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett har 
ført til betydelig økt studentopptak til sykepleie og bachelor i sosialt arbeid i Oslo og Bergen, og 
vernepleie deltid i Sandnes. Det er også søkerrekord for ny master i helsesykepleie. Opptakstallene 
for øvrige master- og videreutdanninger er i hovedsak stabile, men bildet er sammensatt.    
 
• Publisering. Rapportering på publikasjoner gjøres en gang i året i forbindelse med årsrapportering. 
Prognoser så langt kan indikere at VID ligger foran fjoråret og kan få et godt publikasjonsår i 2020 til 
tross for et år med pandemi.  
  
 
 

Vedlegg:  
Ledelsesrapportering 2. tertial 2020 
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Ledelsesrapportering 2. tertial 2020 

 

Oppsummering 

• Økonomi. Regnskapet per 2. tertial viser et positivt avvik på kr 13,9 mnok. Prognosen for året er 

satt til 15,7 mnok som er 14,2 mnok bedre budsjett. Det er særlig lavere reise- og personalkostnader 

som har bidratt til resultatforbedringen. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til prognosen 

grunnet pågående prosesser i forbindelse med campusprosjektene, og mulige endringer inntekter på 

kort- og lang sikt. 

• Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 52,6 prosent 

som er en liten økning fra 1. tertial (måltall 60 prosent). Det er særlig Fakultet for helsefag som har 

hatt en nedgang fra 2019 og som ligger under VIDs måltall. Andel vitenskapelig ansatte med 

professor- og dosentkompetanse er 13,2 prosent (måltall 18 prosent). Fakultet for helsefag og 

Fakultet for sosialfag ligger vesentlig under VIDs måltall. 

• Sykefravær. Sykefraværet i 2. tertial er fallende og på 3,8 prosent og er betydelig lavere enn VIDs 

måltall på 5 prosent. Sykefraværet har gått ned fra mars til august som en følge av pandemien. På 

landsbasis ligger sykefraværet per 2. tertial på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall fra SSB.  

• Campusutvikling. Campusprosjektet i Oslo er ferdigstilt i henhold til vedtatt plan og fremstår som 

vellykket til tross for noe innkjøringsproblematikk. Det pågår flere prosesser i VID Bergen med 

bygging av tilbygg, opprusting av eksisterende bygg og planlegging av en flytteprosess. I VID 

Stavanger har studenter, ansatte og arkiver flyttet til midlertidig lokaler, og for tiden pågår det et 

omfattende gravearbeid på det som skal bli nytt campus. Det er grunn til å tro at erfaringer fra 

koronapandemien vil bidra til varige endringer av undervisnings- og arbeidsformer som vi må ta 

høyde for i alle campusprosjektene.  

• Søkere. Opptakstallene og poenggrensene ved opptak til høgskolens grunnutdanninger høsten 

2020 er i all hovedsak høye. Gode søkertall og tildeling av nye studieplasser i revidert 

nasjonalbudsjett har ført til betydelig økt studentopptak til sykepleie og bachelor i sosialt arbeid i 

Oslo og Bergen, og vernepleie deltid i Sandnes. Det er også søkerrekord for ny master i 

helsesykepleie. Opptakstallene for øvrige master- og videreutdanninger er i hovedsak stabile, men 

bildet er sammensatt.   

• Publisering. Rapportering på publikasjoner gjøres en gang i året i forbindelse med årsrapportering. 

Prognoser så langt kan indikere at VID ligger foran fjoråret og kan få et godt publikasjonsår i 2020 til 

tross for et år med pandemi. 
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1. Resultatregnskap per august 2020 
Resultatet per august 2020 viser ca. 31,2 MNOK i overskudd mot ca. 17,3 MNOK i budsjettet, dvs. et 
positivt avvik på 13,9 MNOK.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatet er ca. 13,9 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene er ca. 0,7 MNOK lavere enn budsjett, 
personal-kostnadene er 10,1 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 4,4 MNOK 
lavere enn budsjettert og finansinntekter ca. 0,1 MNOK høyere enn budsjett.  

PROGNOSE FOR ÅRET 

 

Prognose pr. aug. 2020 
Prognose 2020    Års bud 2020   

Avvik budsjett 
prognose  (Tall i hele tusen) 

 Inntekter  516 900 517 558 -658 

 Personalkostnader  -363 700 -374 166 10 466 

 Øvrige driftskostnader  -139 000 -143 513 4 513 

 Finansposter  1 500 1 638 -138 

 Resultat  15 700 1 518 14 183 

 

Inntekter 

 
VID får en svikt i prosjektinntektene grunnet Corona-pandemien. Mye tyder på at det også blir en 
svikt i gaveinntektene for 2020. 
 
Det er fortsatt en risiko for et større frafall og lavere gjennomstrømning enn lagt til grunn i 
langtidsbudsjettet. Det vil kunne påvirke statstilskuddene negativt to år frem i tid og videre fremover. 
Det er videre- og masterutdanningene som er mest risikofylt i et langtidsperspektiv mtp. frafall og 
studiepoengproduksjon. 
 

Personalkostnader 

 
Refusjoner av omsorgspenger/sykepenger/fødselspenger er fortsatt langt større enn budsjettert. 
Samtidig er det færre ansatte enn budsjettert. Lønnsoppgjøret er utsatt, men mye tyder på at det blir 
et moderat oppgjør i forhold til budsjettet på 3,5%.  
 

Øvrige driftskostnader 

 
Det er fortsatt lav reisevirksomhet i forhold til budsjett. Ikke avklarte ombyggingskostnader i 
Fredensborgveien 26 og i Diakonveien 14 skaper noe usikkerhet rundt prognosen.  

Regnskap pr. aug. 2020 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2020   

 Inntekter  340 510 341 182 -672 517 558 

 Personalkostnader  -220 944 -231 019 10 075 -374 166 

 Øvrige driftskostnader  -89 567 -93 990  4 423 -143 513 

 Finansposter  1 210 1 092 118 1 638 

 Resultat  31 209 17 265  13 945 1 518 
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INNTEKTER  

Inntektene per august er på ca. 340,5 MNOK, som er ca. 0,7 MNOK lavere enn 
budsjett.  
 
 
Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter, 
statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er redegjort for nedenfor. 
 
 
Tabell 1 Inntekter per 31. august 2020 
 

 
 

Oppdrag og prosjektinntekter  

Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Det er budsjettert med ca. 37,4 MNOK 
i prosjektinntekter i 2020 som utgjør 7,2 prosent av totale inntekter.  
 
Per august er prosjektinntektene 24,2 MNOK, som er ca. 0,8 MNOK under budsjett. 
Det negative avviket kan i hovedsak forklares med at enkelte prosjekter er utsatt 
pga. Korona-pandemien. Flere prosjekter vil delvis bli utsatt til neste år. 

 

Studieinntekter  

Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av 
antall studenter og nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 69,1 MNOK i 
studieinntekter i 2020 som utgjør 13,4 prosent av totale inntekter.     
 
Per august er studieinntektene 43,5 MNOK, som er ca. 0,1 MNOK høyere enn 
budsjett. Dette skyldes at det totalt er flere studenter enn budsjettert i enkelte 
utdanninger.  

 

Gaveinntekter 

I 2020 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier (tilskudd fra eier utgjør 
1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,7 prosent av totale inntekter.     
 
Per august er gaveinntekter og tilskudd fra eier på ca. 1,5 MNOK, som er ca. 1,1 
MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere 
gaveinntekter fra privatpersoner enn budsjettert (-0,6 MNOK) og at vi foreløpig har 
mottatt mindre tilskudd enn budsjettert fra eier (-0,5 MNOK).  
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

1 INNTEKTER 340 510 341 182 -672 100 % 517 558

Oppdrag/Prosjektinntekter 24 250 25 082 -832 97 % 37 351

Varer- og tjenesteinntekter 4 027 3 811 216 106 % 5 541

Studieinntekter 43 516 43 378 138 100 % 69 099

Gaveinntekter og tilskudd eier 1 475 2 548 -1 073 58 % 3 822

Statstilskudd 261 364 261 126 238 100 % 391 689

Øvrige inntekter 5 879 5 237 642 112 % 10 056
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Statstilskudd 

I budsjett for 2020 er det budsjettert med 391,7 MNOK i statstilskudd som 
utgjør 75,7 prosent av totale inntekter. VID har allerede mottatt hele 
statstilskuddet for 2020, men det er periodisert over 12 måneder.   

 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter 

I budsjett for 2020 er det budsjettert med 15,6 MNOK i inntekter for disse 

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

Kirkerådet knyttet til KUN, utleie av Fredensborgveien 26, kantinesalg og IT-

tjenester. Inntektene per august 2020 er på 9,9 MNOK som er 0,9 MNOK over 

budsjett. Overskuddet skyldes bl.a. salg av bøker og kompendier og utleie av 

Fredensborgveien 26 til høyere pris enn budsjettert. 

KOSTNADER 

Kostnadene per august 2020 er på 310,5 MNOK, som er 14,5 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 374,2 MNOK totalt for 2020 som er 72,3 prosent av totale inntekter.   

 

Tabell 2 Personalkostnader per 31. august 2020 

 

 
 
Personalkostnadene per august 2020 er 10,1 MNOK lavere enn budsjett. 

 

Fast lønn 
Fastlønnen per august er på 163,3 MNOK, som er 3,1 MNOK lavere enn budsjett 
eller et positivt avvik på 1,8 prosent. Avviket skyldes at enkelte budsjetterte 
ansettelser blir gjennomført senere i 2020 enn lagt til grunn i budsjettet. Det er 
budsjettert med etterbetaling av lønnsøkning i forbindelse med lønnsoppgjøret i 
oktober. Lønnsoppgjøret er utsatt, men påvirker ikke avvik mot budsjett pr. august. 

 

Variabel lønn  
Variabel lønn per august er på 16,4 MNOK, som er 0,3 MNOK høyere enn budsjett. 
Denne posten må sees i sammenheng med refunderte sykepenger, for ved 
sykefravær er det ofte behov for innleid hjelp. Sykefraværet hittil i 2020 er på 4,8 %. 
Overskridelser finnes bl.a. på bruk av overtid og på honorarer til sensorer. 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -220 944 -231 019 10 075 96 % -374 166

Fast lønn og feriepenger -163 334 -166 396 3 062 98 % -272 179

Variabel lønn -16 412 -16 157 -255 102 % -24 957

Øvrige personalkostnader -2 242 -2 405 163 93 % -3 608

Sosiale kostnader -49 147 -50 890 1 743 97 % -80 664

Refusjoner 10 191 4 829 5 363 211 % 7 243
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Sosiale kostnader  
Sosiale kostnader per august var på 49,1 MNOK og er 1,7 MNOK lavere enn 
budsjettert. Det største positive avviket finnes på arbeidsgiveravgift, som må sees i 
sammenheng med underforbruk på fast lønn. 

 

Refusjoner 
Refusjoner per august er på 10,2 MNOK, som er 5,4 MNOK høyere enn budsjett. De 
høye refusjonene må sees i sammenheng med bruk av omsorgsdager i forbindelse 
med stengte barnehager og skoler ifb. med Covid-19. Situasjonen er i ferd med å 
normalisere seg. 
 
 
Øvrige driftskostnader  
Det er budsjettert med 143,5 MNOK i øvrige driftskostnader i 2020, som utgjør 27,7 prosent av 
inntektene. De største postene er eiendom (ca. 70,2 MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 13,6 
MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, avgift til Kopinor, telefon, porto, 
totalt ca. 13,7 MNOK), markedsføring (ca. 3,6 MNOK) og reise- og seminarkostnader (ca. 14,9 MNOK).   
 
Per august 2020 er øvrige driftskostnadene på 89,6 MNOK, som er 4,4 MNOK under det som er 
budsjettert. Det største positive avviket finnes på reise- og seminarkostnader med 
+6,3 MNOK, som skyldes Korona pandemien. Det er fortsatt lite reiseaktivitet i VID, 
og det positive avviket kommer fortsatt til å øke. Resten av det positive avviket 
fordeler seg med mindre beløp på flere poster.  Det er et negativt avvik på 1,6 
MNOK på honorarer som gjelder konsulentbruk i forbindelse med 
samlokaliseringen. Det er også et negativt avvik på flyttekostnader med -1,4 MNOK. 
 
Foreløpig er hele ombyggingen i Diakonveien 14 inkl. møbler balanseført, og forutsetningen er at 
Diakonhjemmet betaler alt og at VID får kostnaden i form av økt husleie f.o.m. 2021. VID mangler en 
siste avklaring når det gjelder møblene.  
 

 

BALANSE PER 31.08.2020 

Balansen viser at VID har 342,2 MNOK i eiendeler, hvorav 71,2 MNOK i anleggsmidler og 229,4 MNOK 
i bankinnskudd.  
 
VID har 76,7 MNOK i 
egenkapital som er en økning 
fra 31.12.19 på 31,2 MNOK 
pga. positivt resultat hittil i 
2020. Bankinnskuddet er på 
229,4 MNOK og høgskolen har 
god likviditet. Økningen i 
anleggsmidler skyldes i stor 
grad ombygging for ny 
leietaker i Fredensborgveien 
26, som skal avskrives over 
leieperioden på 12 år. 
Den kortsiktige gjelden er på 265,5 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.19 skyldes 
periodiseringer av statstilskudd og studieinntekter. 
 

Balanse VID (NOK 1000) 31.08.20 31.12.19 

Anleggsmidler      71 172      25 302 

Bankinnskudd    229 367     105 634  

Omløpsmidler    271 015     114 498  

Sum Eiendeler    342 187     139 800  

   
Egenkapital     76 728    45 519  

Kortsiktig gjeld   265 459   94 281 

Sum gjeld og egenkapital   342 187   139 800  
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2. Ledelsesrapportering 2. tertial 2020 (fra HR) 
SAMMENDRAG 

Kompetanse 
Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 52,6 prosent (måltall 60 
prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse er 13,2 prosent (måltall 
18 prosent). For tilsvarende periode i 2019 var andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse på 
56,2 prosent og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse 13,7 prosent. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for andre tertial 2020 ligger på 3,8 prosent og er således lavere enn måltallet på 5 
prosent og er også lavere sammenlignet med tilsvarende perioder i 2019 (4,7 prosent), men 
noenlunde tilsvarende som i 2018 (3,4 prosent). 
 
 
 

KOMPETANSE 

 

Førstekompetanse 

 
Overordnet mål for VID 60 % 

Antall vitenskapelige ansatte med 
førstekompetanse per 2. tertial 2020 

52,6 % 
 

 
 
Andel førstekompetanse ved de ulike fakultetene/senter per 2. tertial 2020: 

 2020 2019 

• Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 72,9 % 73,3 % 

• Fakultet for sosialfag 59,4 % 63,4 % 

• Fakultet for helsefag 42,1 % 46,2 % 

• Strategisk forsknings-senter 89,7 % 92,1 % 

 
Som tabellen over viser har det vært en nedgang siden tilsvarende periode i fjor. Tross denne 
nedgangen tilfredsstiller alle fakultetene kravet på bachelorgradsnivå med et fagmiljø tilknyttet 
studiet på minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse. 
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte 
med førstestillingskompetanse. Kravet er innfridd for alle masterutdanningene. Ser man nærmere på 
de ulike utdanningene knyttet til Fakultetet for helsefag, er det kun bachelorutdanningen i ergoterapi 
hvor man ikke fullt ut oppfyller kravet fra NOKUT. Det forventes imidlertid en økning i 
førstekompetanse i dette studieprogrammet i 2020, og at denne vil øke ytterligere de neste årene 
med bakgrunn i pågående kompetanseutviklingsløp og at ansatte som er i permisjoner, primært for å 
gjennomføre ph.d.-utdanning, vender tilbake ordinær undervisnings- og forskerstilling. Alle andre 
utdanninger i VID oppfyller kravene til NOKUT. 
 
For ph.d.-utdanningene er kravet 100 % førstekompetanse, og er innfridd for begge ph.d.-
programmene. 
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Grafen for førstekompetanse viser 
at andelen førstekompetanse er 
redusert siden toppunktet i mars 
2019 (57,7%) og utgjør per august 
2020, 51,6 prosent. Sammenlignet 
med måltallet for 
førstekompetanse på 60 prosent, 
gir dette et avvik på 8,4 
prosentpoeng. Generelt i sektoren 
og i VID foregår det nå et 
generasjonsskifte innenfor helse- 
og sosialfag. Det har over flere år 
vært en aldrende gruppe innenfor 
denne kategorien som de siste 
årene har gitt utslag med synkende 

andel førstekompetanse. Nyrekrutteringen er lavere enn de som går av med pensjon, og dette har 
medført stor konkurranse i sektoren og en negativ utvikling i VID det siste året. For å møte denne 
trenden og konkurransen i sektoren arbeides det med intern karriereutvikling som sammen med et 
økende antall disputaser fremover vil snu den negative trenden på sikt og bidra til at VID når målet 
om 60 prosent førstekompetanse.  
 

Professor- eller dosentkompetanse 

 
Overordnet mål for VID 18 % 

Antall vitenskapelige ansatte med Professor- eller 
dosentkompetanse per 2. tertial 2020 

13,2 % 
 

 
Andel Professor- eller dosentkompetanse ved de ulike fakultetene/senter: 

 2020 2019 

• Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 27,1 % 31,3 % 

• Fakultet for sosialfag 6,0 % 5,8 % 

• Fakultet for helsefag 8,7 % 8,5 % 

• Strategisk forsknings-senter 45,1 % 48,5 % 

 
Som tabellen over viser har høgskolen en liten oppgang på professor- og dosentkompetanse ved 
Fakultet for sosialfag og Fakultet ved helsefag sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For 
studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav (det totale fagmiljøet) minst 10 prosent med professor- eller 
dosentkompetanse. På tross av manglende måloppnåelse i forhold til VIDs interne resultatmål, innfrir 
VID de aktuelle kravene fra NOKUT for toppkompetanse. For ph.d.-programmene er kravet 50 % 
professorandel, noe som er innfridd for begge ph.d.-programmene. 
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Grafen for Professor/Dosent viser 
at andel vitenskapelige ansatte 
med professor eller 
dosentkompetanse har hatt en 
svak økning i andre tertial 2020. 
Fra bunnen i desember 2019 på 
12,4 prosent har det vært en 
økning til august 2020 på 13,2 
prosent. Høyskolens målsetning for 
andel vitenskapelige ansatte med 
professor eller dosentkompetanse 
er 18 prosent, og VID ligger 4,8 
prosentpoeng etter målet. 
 
Som grafen viser har det i 2020 
vært en slak stigning i løpet av året og professor/dosent nivået er tilbake på tilsvarende nivå som 
samme periode i 2019.  
  
Noen av programområdene har hatt en nedgang fra samme periode i fjor, men som grafen viser er 
det en positiv utvikling fra desember 2019. Flere av programområdene har hatt interne opprykk, men 
også ansettelser av nye professorer. Det er også forventet en videre positiv utvikling av andel av 
vitenskapelige ansatte med professor- eller dosentkompetanse i 2020 med bakgrunn i flere 
forventede tilsetninger og opprykk, og at personer tilsatt i graderte stillinger har planer om å øke 
denne i favør av VID. 
 
Ser man på utviklingen av vitenskapelige ansatte med professor- eller dosentkompetanse siden 
toppåret i 2016 (16,9% i første tertial), så har det vært en svak fallende kurve i både 2016 og 2017, 
relativt stabilt i 2018 og en svak nedgang 2019 totalt sett. 
 
 

Som nevnt tidligere er det i 
sektoren innenfor helse og 
sosialfag et generasjonsskifte 
på gang, som vi også ser på 
VID. VID har i 2018 og 2019 
også fusjonert inn 
virksomheter som ikke har 
bidratt til å styrke det 
gjennomsnittlige 
kompetansenivået. Det er satt 
i gang tiltak for å møte dette 
skifte, med fokus på 
karriereløp for opprykk til 
professorkompetanse og 
målrettet rekruttering. Dette 
har gitt en videre positiv 
utvikling i andre tertial. Å øke 

andelen professorkompetente er imidlertid lange og krevende prosesser som gjør at det vil ta tid å 
nå målet om 18 prosent. 
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Langtidssykefravær og korttids- og middelssykefravær 

 

  
Kal. 
Dager 

Korttids 
(1-3 dgr) % Kortids 

Middels 
(4-16 dgr) % Middels 

Langtids 
(>=17 dgr) % Langtids 

 
Total 

Totalsum 3607 30,1 0,1 % 141,8 0,4 % 1160 3,3 % 3,8 % 

 
Sykefravær 2. tertial 2020.09.16 
 
Det samlede sykefraværet ved VID utgjør 3,8 prosent for andre tertial 2020. VID er godt innenfor sitt 
mål om et sykefravær under 5 prosent. Av det samlede sykefraværet utgjør korttidsfravær 0,1 
prosent og middels fravær 0,4 prosent, mens langtidsfraværet utgjør 3,3 prosent. 
 
Oversikten over utvikling i sykefraværet fra 2016 viser at sykefraværet i andre tertial i fusjonsåret 
utgjorde 3,9 prosent og det i andre tertial i årene etter har sving noe, men at vi er tilbake på et lavt 
nivå i 2. tertial 2020 på 3,8 prosent. 
 
 

 År 
Kal. 
Dager 

Korttids 
(1-3 dgr) % Kortids 

Middels 
(4-16 dgr) % Middels 

Langtids 
(>=17 dgr) % Langtids 

 
Total 

2016 2023 95,1 0,4 % 179,5 0,7 % 676 2,8 % 3,9 % 

         

2017 2184 80,1 0,3 % 155,9 0,6 % 821,6 3,4 % 4,3 % 

2018 2851 102 0,3 % 137,2 0,4 % 792,1 2,6 % 3,4 % 

2019 5152 10,8 0,0 % 45,5 0,1 % 1450 4,5 % 4,7 % 

 
Sykefravær 2. tertial 2016, 2017, 2018 og 2019. 
 
Grafen under viser sesongvariasjoner i sykefraværet, men at trenden er nokså stabil. 
 

 
 
Det har vært knyttet spenning til hva Covid-19 vil ha for sykefraværet ved VID. Som grafen viser har 
sykefraværet hatt en kraftig dalende kurve siden nedstemningen av Norge i mars måned og frem til 
august måned.  Regjeringen innførte blant annet utvidet bruk av egenmeldinger og mulighet for 
arbeidsgiver i å søke om refusjon av sykepenger fra dag 4, så lenge sykemeldingen var Korona-
relatert. På bakgrunn av dette kunne det forventes at sykefraværet økte, sammenlignet med samme 
periode i 2019. Samtidig ble det innført hjemmekontor for alle, som erfaringsmessig gjør at ansatte 
jobber selv om de kan være litt lett syke og ellers ville ha benyttet egenmelding hvis de måtte ha 
tilstedeværelse på arbeidsplassen.  
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3. Orientering om campusprosjektene 
 

OSLO 

VID har vår og sommer 2020 bygget om og pusset opp store deler av bygningsmassen i Diakonveien 

14 og 16, og noe i 18. I tillegg har hele helsefakultetsmiljøet på Diakonova og Diakonhjemmet flyttet 

inn i nytt modulbygg på Diakonhjemmet. Samlokaliseringen har gitt økt kapasitet til undervisnings- 

og studentlokaler og økt kvalitet. Ny møblering, gjennomført farge- og designmal og betydelig AV-

opprustning har bidratt til et tiltalende og moderne inntrykk. Opprustingen av Campus Oslo vurderes 

som vellykket og er ferdigstilt i henhold til godkjent plan.  

Kvalitet 

Lokalene legger til grunn en ny pedagogikk med vekt på studentaktiv læring. Det har imidlertid vært 

noen utfordringer knyttet til å arbeide i landskap og ulik problematikk knyttet til bruk av utstyr, 

telefon og tilgang til systemer, fortrinnsvis i modulbygget. Semesterstarten har grunnet pandemien 

og omlegging til digital undervisning parallelt med oppgradering og flytting til nye lokaler for mange 

vært ekstra utfordrende. Ansatte skal ha stor ros for fleksibilitet og evne til omstilling.  

Oppsettingen av modulbygget er en midlertidig løsning med en tidshorisont på 5 år. Stiftelsen 

Diakonhjemmet har satt i gang arbeidet med utviklingen av Diakonhjemmets hage og har invitert VID 

med inn i prosjektet sammen med NLA Høgskolen. Prosjektet har oppstart 1.10.2020 og VID er 

representert med rektor i styringsgruppen og med direktør administrasjon og eiendomssjef i 

prosjektgruppen. Gruppens mandat er å se på mulighetene for sambruk med NLA Høgskolen som 

planlegger campus i Diakonhjemmet hage, og Diakonhjemmets øvrige virksomheter. Arbeidet med å 

avklare vesentlige spørsmål er tenkt ferdig til 1.12.20 og skal munne ut i løsninger og prinsipper for 

sambruk og fellesløsninger mellom VID, NLA høgskolen og eventuelt øvrige virksomheter. VID har 

parallelt satt ned en gruppe som skal jobbe med kartlegging av VIDs fremtidige behov for areal og 

infrastruktur i Oslo. 

Rektor har nylig satt ned en arbeidsgruppe som skal evaluere VID Oslos velferdsordning for studenter 

for å sammenlikne ordningen med bl.a. velferdsordningen fra SiO – studentsamskipnaden i Oslo. 

Utfallet av denne evalueringen og endelig beslutning vil kunne påvirke det fremtidige 

tjenestetilbudet på campus i Oslo. Høgskolestyret besluttet i sin tid nåværende velferdsordning som 

drives av Diakonhjemmet Omsorg, og søkte Kunnskapsdepartementet og fikk innvilget et unntak fra 

lov om studentsamskipnader. 

   

Økonomi 

Endelig regnskap for ombyggings- og oppussingsprosjektet ved VID Oslo er ikke ferdigstilt og vil bli 

lagt frem når leverandører og konsulenter har sluttfakturert. Det legges opp til at 

oppgraderingskostnader belastes Diakonhjemmet og legges til grunn for justering av husleie. Viser 

for øvrig til rapportering 1. tertial.  

  

BERGEN  

Det pågår for tiden store bygge- og ombyggingsarbeider på Haraldsplass. Forbindelsesbygget mellom 

sykehus og høgskole er i ferd med å reises. Justert tidspunkt for sluttføring av byggeprosjektet vil i 

henhold til revidert framdriftsplan være november/desember 2021. Tilbygg, sambruk med sykehuset 

og opprustingen av lokalene vil gi VID Bergen et betydelig kvalitetsløft og det er all grunn til å se frem 
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til ferdigstillelse. Ferdighetssenteret ferdigstilles allerede i høst. Det har av gode grunner vært behov 

for å gjøre noen justeringer i forhold til opprinnelig plan. Høgskolestyret er også orientert om 

innmeldt behov for tilleggsareal utover grunnlag for fremforhandlet leieavtale. Styret vil få egen sak 

om dette til behandling i oktober. Basert på tilgjengelig informasjon på nåværende tidspunkt legges 

det likevel til grunn at fremdriften i prosjektet går som planlagt. 

For å få en god overgang mellom eksisterende bygg og nytt tilbygg er det behov for en oppgradering 

av hovedinngangen og de deler av eksisterende høgskolebygg som ikke er innbefattet i leieavtalen og 

bygge- og ombyggingsprosjektet. Omfanget av oppgraderingsarbeidet er ikke budsjettert og 

planlegges nå. 

 

Økonomi og fremdrift 

I henhold til husleieavtale skulle bygget være klar til innflytting i forbindelse med semesterstart 2021. 

Oppdatert fremdriftsplan er forskjøvet til november/desember 2021. VID er i dialog med Betanien 

for opsjon for kortsiktig leie av lokalene for sikre driften ved en eventuell utsettelse av innflyttingen 

på Haraldsplass. VID har bestilt endringer i bygget som vil medføre økte kostnader. Prognose for 

endringer, IT/AV-utstyr og møbler og effekter av synergier ved samlokalisering i Bergen er under 

utarbeidelse. 

Med bakgrunn i planlagt vekst og økt aktivitet ved VID Bergen har rektor satt i gang en 

behovsanalyse og prosess for vurdering av leie av noe tilleggsareal. Slik det ser ut nå har VID Bergen 

særlig behov for ytterligere arealer hovedsakelig til kontor, grupperom, stillerom og rom for 

egentrening. Behovet er særlig betinget i revurdering av behov for kapasitet til ferdighetssenter, 

endret arbeidsplasskonsept og bortfall av grupperomskapasitet etter at stort auditorium i 

eksisterende høgskolebygg ikke planlegges ombygd. Det er tilgengelig to etasjer i 5. og 6. etg. i 

forbindelsesbygget mellom høyskolen og sykehuset som er egnet til formålet. VID har fått et tilbud 

fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse med tre ulike alternativ som nå vurderes. Administrasjonen 

utreder saken i samarbeid med rektor, øvrig ledelse og interessenter. Rektor vil legge frem en samlet 

sak om de økonomiske forholdene knyttet til campus Bergen som inkluderer opprusting av 

eksisterende bygg, leie av tilleggsarealer i forbindelsesbygget og kortsiktig leie av lokaler på Betanien 

som back-up til neste styremøte. 

 

STAVANGER  

VID skal etter planen flytte inn i nye lokaler på Kampen sommeren 2022. Fremdriften i prosjektet går 

som planlagt. Akkurat nå pågår det omfattende gravearbeid på tomten som vil ta noe lengre tid enn 

estimert grunnet betydelige innslag av fjell. Dette vil imidlertid ikke påvirke dato for overlevering av 

nøkkelklart bygg. Virksomheten på Kampen ble utflyttet våren 2020, og studenter og ansatte har 

flyttet inn i leide lokaler i Kannikgården i Stavanger sentrum og arkivene ble flyttet til magasinlokaler 

i Bergelandsgate. Lokalene fremstår som effektive og ser ut til å fungere bra. Ansatte i Misjons- og 

diakonihistorisk arkiv arbeider i denne perioden i Arkivenes Hus på Ullandhaug, hvor VID leier 

spesialmagasin. 

Økonomi  

VID har p.t. bestilt endringer i bygget som innebærer en marginal økning i husleiekostnader. VID har 

signert avtale om økt areal i 3 etasje, men det er usikkert hvor mye av dette arealet VID vil ta i bruk, 

estimert økning i husleien er ca. 0,6 mnok årlig. Flyttekostnader i forbindelse med at VID flytter sin 

aktivitet i byggeperioden i Stavanger til Kannikgården er estimert til ca. 1 mnok.  



39/20 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2020

Byggesøknad og rammeplan er godkjent av Stavanger kommune, og igangsettingstillatelse er gitt.  

 

FELLES FOR ALLE CAMPUSPROSJEKTENE 

VID forventer og planlegger for vekst i antall studenter og ansatte i årene fremover. Utviklingen i 
arbeids-, lærings- og undervisningsformer og digitalisering avhenger i stor grad av utformingen av 
campus. Det er også grunn til å tro at erfaringer knyttet til koronapandemien vil bidra til varige 
endringer for undervisnings- og arbeidsformer som vi må ta høyde for i de pågående 
campusprosjektene. Studenter og ansatte (herunder verneombud og fagforeninger) er viktige 
interessenter i den endelige utformingen av campus og er godt involvert i arbeidet. VID skal ha 
campus som legger til rette for at studenter og ansatte kan samarbeide på tvers av fagmiljøer og 
campus, og bidrar til et godt samspill med samfunns- og arbeidsliv.  
 
VID skal ha en bygningsmasse som også bidra til å styrke VIDs identitet som en verdibasert høyskole. 
Campusene som nå utvikles skal ha sentrale felles identitetsmarkører, derfor har rektor har satt ned 
en gruppe som skal jobbe med på dette. Gruppen vil få støtte fra SAK Design som bidrar med 
kompetanse knyttet til grafisk identitet og design. 
 
Flytting og byggearbeid pågår parallelt med ordinær drift, derfor er det viktig at disse prosessene 
håndteres godt. Det har nylig vært gjennomført omfattende flytteprosesser i Oslo og Stavanger. 
Administrasjonen har satt i gang en evaluering av flytteprosessene i både Oslo og Stavanger med 
tanke på lærdom til kommende flytteprosesser i Bergen og Rogaland 2021/2022. 
 
Gode prosesser for styring og prosjektledelse av eiendomsprosjektene er også viktig. VID har nylig 
styrket kompetansen gjennom bl.a. ansettelsen av Martin Grunnesjö som startet som eiendomssjef 
ved VID fra 1. august. Grunnesjö vil ha særlig oppmerksomhet knyttet til de tre 
campusutviklingsprosjektene og bl.a. drifte den sentrale styringsgruppen og etablere gode strukturer 
for samarbeid og brukerdialog, styring, standardisering og rapportering. Det vil samtidig fortsatt 
være behov for å bruke eksterne rådgivere i enkeltprosjekter for å sikre riktig og tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet.  
 
Andre fellesprosjekter på tvers av fag og campus er: 
 
• Utforming av arbeidsplasser  

• Utforming av undervisnings- og fellesareal  

• Felles systemstandarder for booking av møterom/undervisningsrom/grupperom.  

• Rom for e-læring  

• Ferdighetssenter  

• Undervisning på tvers av campus 
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4. Studenttall til 2. tertialrapportering 2020 
 

Sluttrapport for opptak gjennom Samordna opptak (UHG-opptak) ved VID vitenskapelige 

høgskole 2020 

Studium Studie-
plasser 

Søkertall 
2020 

Søknader  
1. pri. 2020 

Tilbud 
2020 

Møtt 
2019 

Møtt 
2020 

Ergoterapi, Sandnes 45 638 79 101 55 55 

Sosialt arbeid, Oslo 87 2319 302 151 89 90 

Sosialt arbeid, deltid, Oslo 60 1487 438 71 52 63 

Sykepleie, Bergen 220 2863 409 348 197 227 

Sykepleie, Oslo 345 3780 392 592 334 355 

Vernepleie, Sandnes 95 1288 214 146 96 93 

Vernepleie, deltid, 
Sandnes 

73 
 

938 261 132 44 72 

Samfunnsfag, bachelor, 
Stavanger 

35 142 8 68 21 23 

Teologi, bachelor, 
Stavanger 

25 39 3 18 4 6 

Teologi, profesjon, 
Stavanger 

15 47 10 23 3 10 

Kristendomskunnskap/RLE, 
årsstudium, Stavanger 

20 49 6 28 11 11 

Interkult. kommunikasjon 
og globalt samarbeid, 
årsstudium, Stavanger 

20 235 24 88 22 20 

 

Gode søkertall, god studentrekruttering og tildeling av nye studieplasser i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett i juni 2020 har medført et betydelig økt studentopptak til bachelorutdanningene i 

sosialt arbeid Oslo og sykepleie både i Bergen og i Oslo. Opptakstallene til ergoterapiutdanningen i 

Sandnes er stabile. En økning ved vernepleierutdanning deltid skyldes økt opptak i Sandnes annet 

hvert år når det ikke er opptak i Bergen. Ved studiestart var frafallet til bachelorutdanningen i 

vernepleie heltid større enn forventet, og frafallet strakk seg så lang ut i studiestart at det ikke var 

mulig å fylle opp studieplassene. 

Det er også økning i opptakstallene ved bachelorutdanningene i Stavanger, og en betydelig økning 

ved profesjonsstudiet i teologi. Opptakstallene ved årsstudiene i Stavanger er stabile. 

Med noe variasjon, er opptakstallene ved høgskolenes grunnutdanninger høsten 2020 i all hovedsak 

gode. 

Som det framgår av tabellen er tilbudstallene høye, og det bekrefter at det er nødvendig med en 

offensiv overbooking for å oppnå ønsket opptaks- og studenttall. 

Poenggrenser i UHG-opptaket (hovedopptaket) ved VID vitenskapelige høgskole 2020 

Studium 
 

Ordinær kvote 
2020 

Førstegangs- 
kvote 2020 

Ordinær kvote 
2019 

Førstegangs-
kvote 2019 

Ergoterapi 45,3 39,1 44,8 35,9 

Sosialt arbeid 52,8 45,7 52,5 43,8 

Sosialt arbeid, deltid 46,7 - 46,8  - 

Sykepleie, Bergen 50,1 46,7 49,0 45,7 

Sykepleie, Oslo 49,3 43,3 50,1 43,1 

Vernepleie 46,7 40,0 47,0 38,5 

Vernepleie, deltid 48,8 36,4 52,2 37,8 
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Kristendomskunnskap/RLE Alle Alle Alle Alle 

Interkult. kommunikasjon 
og globalt samarbeid 

Alle Alle Alle Alle 

Samfunnsfag, bachelor Alle Alle Alle Alle 

Samfunnsfag, årsstudium Alle Alle Alle Alle 

Teologi, bachelor Alle Alle Alle Alle 

Teologi, profesjon Alle Alle Alle Alle 

 

Poenggrensene for opptak er generelt stabilt høye ved høgskolens grunnutdanninger. For 

bachelorutdanningene i ergoterapi, sosialt arbeid, sykepleie Bergen øker poenggrensene i begge 

kvotene. En nedgang ved vernepleie deltid skyldes at det hvert annet år tas opp et ekstra kull i 

Sandnes (da det ikke er opptak i Bergen). De øvrige bachelorutdanningene innenfor helse- og 

sosialfag har en liten nedgang, som også kan forklares ved økt opptak høsten 2020. 

Ved grunnutdanningene i Stavanger får alle kvalifiserte søkere opptak. Det betyr ikke nødvendigvis at 

søkerne har lavere poenggrenser enn de øvrige utdanningene. Erfaringstall fra tidligere år har vist at 

inntakskvaliteten i form av poenggrense for opptak er tilfredsstillende. 

Sluttrapport for lokalt opptak: master- og videreutdanninger og årsstudier ved VID 

vitenskapelige høgskole 2020 

Masterutdanninger: 

Studium Studiested Søkertall 
2020 

Tilbud 
2020 

Ja – svar 
2020 

Møtt 
2019 

Møtt 
2020 

Community 
Development and Social 
Innovation; Diakonia1 

Oslo 198 35 19 11 10 

Community 
Development and Social 
Innovation; Valuebased 

Oslo 258 74 48 13 23 

Community 
Development and Social 
Innovation, Migration 

Stavanger 164 38 22 24 18 

Diakoni, deltid Oslo 65 30 26 27 23 

Familieterapi, 
studieretning par- og 
familieterapi 

Oslo 83 17 16 14 15 

Familieterapi; 
studieretning systemisk 
praksis 

Oslo 64 18 17 14 16 

Familieterapi og 
systemisk praksis, 
systemisk praksis 3-4 år 

Oslo 37 12 11 25 9  

Familieterapi og 
systemisk praksis, par- 
og familieterapi  3-4 år 

Oslo 47 26 25 - 23 

Helsefremmede 
relasjonsarbeid, 
studieretning psykisk 
helsearbeid 

Oslo 85 6 6 - 6 

                                                                 
1 15 studenter (3 på diakonia, 2 på migration og 10 value based) har fått reservert studieplass på 
masterutdanningen på grunn av Covid 19 
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Helsefremmende 
relasjonsarbeid, 
studieretning, 
psykososialt arbeid med 
barn og unge 

Oslo 68 8 7 - 4 

Helsefremmende 
relasjonsarbeid, 
studieretning rus- og 
avhengighets-
problematikk 

Oslo 45 5 5 - 5 

Helsefremmende 
relasjonsarbeid, 
masterdel, 3 studieår 

Oslo 70 30 28 - 21 

Interkulturelt arbeid Stavanger 72 43 39 26 36 

Klinisk sykepleie, 
studieretning 
akuttmedisinsk sykepleie 

Bergen 76 17 12 - 10 

Klinisk sykepleie, 
studieretning 
gerontologisk sykepleie 

Bergen 19 6 3 - 3 

Klinisk sykepleie, 
studieretning 
helsesykepleie 

Oslo 238 8 6 - 5 

Klinisk sykepleie, 
studieretning 
kreftsykepleie 

Oslo 31 6 5 - 2 

Klinisk sykepleie, 
studieretning 
kreftsykepleie 

Bergen 13 2 2 - 2 

Klinisk sykepleie, 
studieretning nefrologisk 
sykepleie 

Oslo 12 5 5 - 4 

Klinisk sykepleie, 
studieretning palliativ 
sykepleie 

Bergen 10 1 1 - 0 

Klinisk sykepleie, 
masterdel 3. studieår 

Oslo 67 38 33 - 20 

Klinisk sykepleie, 
masterdel  3 studieår 

Bergen 44 24 20 - 21 

Medborgerskap og 
samhandling, heltid 

Sandnes 35 15 13 9 10 

Medborgerskap og 
samhandling, deltid 

Sandnes 57 18 14 20 11 

Praktisk teologi Stavanger 4 1 1 - 1 

Sosialt arbeid, heltid Oslo 115 30 21 21 17 

Sosialt arbeid, deltid Oslo 124 30 24 14 19 

Theology and Religious 
studies 

Stavanger 38 9 7 7 6 

Tjenesteutvikling til 
eldre, heltid 

Oslo 23 5 3 8 2 

Tjenesteutvikling til 
eldre, deltid 

Oslo 42 18 12 9 10 

Verdibasert ledelse, 
heltid 

Oslo 68 18 13 4 9 

Verdibasert ledelse, 
deltid 

Oslo 122 47 44 40 33 
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Antall søkere til en del av masterutdanningene gjenspeiles ikke i antall tilbud og antall studenter 

møtt til studiestart. Dette har flere årsaker: Søknadene er ikke komplette, søkere er ikke kvalifisert 

for opptak og /eller søkere trekker seg før eller etter studiestart. Høsten 2020 er i tillegg preget av 

usikkerhet knyttet til Covid-19 og frykt for smitte. Masterutdanningene i sosialt arbeid, interkulturelt 

arbeid og familieterapi rekrutterer godt. Det samme gjelder verdibasert ledelse til tross for noe 

nedgang i antall studenter for denne masterutdanningen 

Det to nye masterstudiene i klinisk sykepleie og helsefremmende relasjonsarbeid har tilfredsstillende 

rekruttering, og særlig god rekruttering direkte til 3. studieår. Det er imidlertid noe variasjon mellom 

studieretningene.  

Samlet sett er det gode opptakstall til master i Community Development and Social Innovation. 

Studenter som ikke har mulighet for innreise til Norge i høsten 2020, har enten startet med et digitalt 

opplegg eller fått reservert studieplass til høsten 2021. 

 

Videreutdanninger: 

Studium Studiested Søkertall 
2020 
 

Tilbud 
2020 

Ja-svar 
2020 

Møtt  
2019 

Møtt 
2020 

Akuttmedisinsk 
sykepleie 

Bergen 300 68 44 46 42 

Gerontologisk sykepleie, 
deltid 

Bergen 67 24 20 28 16 

Familieterapi; 
studieretning par- og 
familieterapi 

Oslo 187 37 34 30 32 

Familieterapi; 
studieretning systemisk 
praksis. 

Oslo 134 35 37 30 34 

Familieterapi, 
studieretning par- og 
familieterapi2 

Sandnes 53 17 17 - 15 

Familieterapi; 
studieretning systemisk 
praksis 

Sandnes 66 19 19 - 16 

Helsesykepleie Oslo 788 77 72 - 64 

Konfliktarbeid og 
mekling 

Oslo 92 39 33 28 28 

Kreftsykepleie, heltid Bergen 54 20 18 11 18 

Kreftsykepleie, deltid Bergen 70 18 10 11 9 

Kreftsykepleie, heltid Oslo 66 25 24 11 20 

Kreftsykepleie, deltid Oslo 131 55 45 25 35 

Livsstyrketrening  Oslo 91 33 33 31 29 

Livsstyrketrening  Bergen 55 26 24 - 19 

Minoritetskompetanse i 
barnevernet 

Stavanger 60 41 34 29 26 

Nefrologisk sykepleie3 Oslo 60 27 23 - 18 

Palliativ sykepleie Bergen 86 21 14 20 12 

Psykisk helsearbeid Oslo 268 51 49 42 45 

Psykisk helsearbeid Sandnes 95 28 27 40 25 

                                                                 
2 Det var ikke opptak til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, Sandnes, i 2019 
3 Det var ikke opptak til videreutdanning i nefrologisk sykepleie i 2019 
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Psykososialt arbeid med 
barn og unge 

Oslo 168 35 28 27 23 

Relasjonskompetanse i 
barnevernet 

Oslo 124 94 62 31 54 

Rus- og avhengighets-
problematikk 

Oslo 128 43 41 33 31 

Veiledning Bergen 92 40 24 28 23 

 

Videreutdanning i helsesykepleie er nytt i 2020 (tidligere master i sykepleie med et 

kommunehelsetjenesteperspektiv). Utdanningen har både søker- og opptaksrekord, og lange 

ventelister ved oppstart. 

Alle videreutdanningene som inngår i de to nye masterutdanningen (klinisk sykepleie og 

helsefremmende relasjonsarbeid) har avgitt studieplasser for etablering av de nye masterstudiene. 

Opptakstallene må derfor ses i sammenheng med dette, og de nye studieplassene tildelt i revidert 

nasjonalbudsjett 2020.  

Covid-19 har i stor grad påvirket opptakstallene til videreutdanningene i helse- og sosialfag høsten 

2020. Frykt for smittespredning på samlinger i Bergen og Oslo og vanskeligheter med å få støtte fra 

arbeidsgiver til å delta på samlinger har gjort at mange studenter trakk seg rett før eller samtidig som 

det var studiestart. Selv om mange av disse utdanningene har ventelister, er det vanskelig å fylle opp 

studieplassene etter oppstart siden denne søkergruppen trenger tid til å planlegge studier kombinert 

med jobb og familie. 

Høsten 2020 var det bare opptak til videreutdanningen i gerontologi heltid, mot både hel- og deltid i 

2019. Dette forklarer nedgangen for 2020. 

 

Annet lokalt opptak: 

Studium Studiested Søkertall 
2020 

Tilbud 
2020 

Ja-svar  
2020 

Møtt  
2019 

Møtt 
2020 

Kristen sjelesorg Oslo 82 73 38 30 26 

SEPREP 
  

Bergen 
Skien 
Kristiansand 

157 157 157 -           157 

Videreutdanning i 
demens og psykiske 
lidelser (avgrenset 
oppdrag, Viken (Østfold) 

Oslo 52 29 29 - 26 

Kompletterende 
sykepleierutdanning 

Oslo 60 39 26 - 22 

 
 

 

Registrerte studenter høsten 2020 

Registrerte studenter høsten 2020 rapporteres til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 

15. oktober, og høgskolen registrerer studenter helt fram til rapporteringstidspunktet. 

Høsten 2019 var antall registrerte studenter i VID 4815. Et foreløpig antall registrerte studenter per 
17. september 2020 er 4574. i tillegg er det i overkant av 509 aktive studenter som ennå ikke har 
semesterregistrert seg. Det er grunn til å anta at det kan bli omtrent 5000 registrerte studenter i VID 
høsten 2020. Nyetablerte studietilbud, nye studieplasser tildelt i forbindelse med revidert 
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nasjonalbudsjett og en offensiv holdning til vekst og økt opptak i fakultetene og høgskolen ledelse 
forklarer økningen i antall registrerte studenter. Økningen er i tråd med langtidsbudsjettet hvor det 
er budsjettert med en betydelig økning i antall studenter. 

 

5. Publikasjoner  
VID rapporterer kun én gang i året på publiseringsomfang (publiseringspoeng), i april. Høgskolestyret 
fikk i ledelsesrapporteringen for 1. tertial en omfattende analyse av resultatene for hele 2019.  
 
Registrering, kvalitetssikring og rapportering på denne delen av virksomheten er omfattende og med 
grundig kvalitetssikring og kompliserte utregningsmodeller. I tillegg reflekterer publisering i seg selv 
lange arbeidsprosesser hvor man uansett ikke vil kunne rette opp svake resultater innenfor samme 
rapporteringsår. Samlet sett er det derfor vurdert som lite hensiktsmessig å utarbeide et presist bilde 
av antall publiseringspoeng i 2. tertial, med en etterfølgende fordeling av disse på ulike 
personellkategorier og virksomhetsenheter.   
  
Vi har likevel valgt å kommentere to tall etter første og andre tertial: a) antall publikasjoner, b) andel 
av disse som er på nivå 2 (de antatt 20 % beste forlagene/tidsskriftene), og fordelt pr fakultet/senter. 
Siden det er rapportert på dette i både 2018 og 2019 kan man gi en viss indikasjon på 
resultatutviklingen, selv om det er mange usikkerhetsfaktorer som spiller inn på det endelige 
resultatet, som ikke vil være klart før 1. april 2021.  
  

 Antall publikasjoner 
pr. 1.9.2020 (antall 
nivå 2 i parentes) 

Pr. 1.9.2019 Pr. 15.8.2018 

Fakultet for helsefag 56 (9 = 16%) 69 53 

Fakultet for sosialfag 13 (3 = 23%) 11 3 

Fakultet for teologi, 
diakoni og ledelsesfag 

31 (18 = 58%) 18 21 

Strategiske sentre for 
forskning 

26 (4 = 15%) 19 11 

Totalt 126 (34 = 27%) 122 88 

 
Man vil av tabellen se at Fakultet for helsefag har noe nedgang på rapporteringstidspunktet 
sammenlignet med 2019, mens Fakultet for sosialfag fortsetter å øke sammenlignet med de to 
foregående årene. Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag og Strategiske sentre for forskning har 
en betydelig økning sammenlignet med 2019. Samlet sett øker VID noe fra 2019, som var et vesentlig 
bedre publikasjonsår enn 2018. Antall publikasjoner pr. 1.9.2020 kan derfor tyde på at VID vil få et 
godt publikasjonsår, og noe bedre resultat enn i 2019. Det har vært et visst fokus på om 
forskningsaktiviteten vil øke eller dempes på grunn av Covid-19. Ettersom det tar lang tid å få frem 
ferdige publikasjoner, er det ikke grunnlag for å si noe om dette på nåværende tidspunkt.  
  
Når det gjelder andel nivå 2-publikasjoner (% av totalt antall publikasjoner), som er det som måles, 
ligger VID samlet sett på 27% mot 19,7% i 2019 og 8,2 % på lignende rapporteringstidspunkt i 2018, 
altså vesentlig bedre enn sektormålet på 20 %. VID som helhet oppnådde i 2019 15,2%, mot 17,9% i 
2018. Prognosen tilsier at VID bør oppnå et bedre resultat for 2020 enn 2019, men det er også her 
knyttet usikkerhet til hvordan fordelingen mellom nivå 1 og nivå 2 fordeler seg til slutt.  
  
Samlet sett, og på tross av usikkerhet knyttet til endelig publiseringsomfang og fordeling mellom nivå 
1 og 2, er publiseringsresultatet pr. 1.9.2020 tilfredsstillende. 
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Studieportefølje i VID studieåret 2021-2022 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Høgskolestyret fastsetter den justerte studieporteføljen for studieåret 2021-2022 
2. Høgskolestyret har drøftet satstingsområder og prioriteringer framover som grunnlag for søknad om 

statstilskudd for 2022. 
 
 
 

Sammendrag 
 
Det er høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke utdanninger høgskolen skal tilby. I denne saken gis det oversikt 
over VIDs studieportefølje, planlagte endringer for studieåret 2021-2022, inkludert justering av planlagte 
opptakstall, og arbeid med videreutvikling av studieporteføljen i årene framover.  
 
I studieåret 2021-2022 etableres videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Fakultet for sosialfag. Ved fakultet for 
helsefag igangsettes desentraliserte deltidsutdanninger i sykepleie i Bærum og Helgelandsregionene, og 
desentralisert deltidsutdanning i vernepleie i Bærum. Master i tjenesteutvikling til eldre skal utredes med tanke 
på videreutvikling, og foreslås derfor at det ikke skal være opptak til utdanningen høsten 2021. 
 
Tildeling av nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, samt trender i søker- og 
opptakstall, har medført enkelte justeringer i opptakstall for studieåret 2021-2022 som det gjøres rede for i 
saksframlegg og tabellvedlegg til saken. 
 
Med tanke på studieåret 2022-2023 og framover, utreder VID etablering av masterutdanninger innenfor 
barnevernsfeltet, avansert sykepleie, erfaringsbasert master i teologi, ph.d.-utdanning innenfor pedagogikk og 
årsstudium i administrasjon og verdibasert ledelse.  
 
 

Saksframstilling 
I henhold til føringer i det årlige tilskuddsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til private høgskoler er det 
høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke utdanninger høgskolen skal tilby. Studieporteføljen har strategisk 
betydning med hensyn til høgskolens faglige profil og kostnadsutviklingen framover. Forut for årlig søknad om 
statstilskudd skal styret ha behandlet og prioritert hvilke studier høgskolen skal fortsette å tilby og hvilke nye 
studier det eventuelt skal søkes tilskudd til. 
 
Føringer for studieporteføljen  
Etter vedtektene skal VID vitenskapelige høgskole tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og 
nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, 
diakoni og teologi. Høgskolens strategiplan for 2018-2028 utdyper og konkretiserer dette oppdraget. Høgskolen 
skal tilby utdanninger med høy kvalitet og samfunnsmessig og kirkelig relevans.  
 
Gjennom tilskuddsbrevet fra Kunnskapsdepartementet formuleres myndighetenes forventninger og krav til 
utdanningen og forskningen; høy kvalitet, bidra til velferd, verdiskaping og omstilling, og tilgjengelighet. I tillegg 
kommer krav om effektiv, mangfoldig og solid utdannings- og forskningsvirksomhet.  
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Kunnskapsdepartementet fastsetter kandidatmåltall for noen høyt prioriterte utdanninger. Ved VID er det fastsatt 
kandidatmåltall for bachelorutdanningene i ergoterapi, sykepleie og vernepleie, og for videreutdanningen i 
kreftsykepleie. I 2019 oppfylte VID kandidatmåltallene for samtlige av disse studiene. 
 
 
1 Endringer i studieporteføljen 2021-2022 
 
VID er i kontinuerlig vekst og videreutvikler studieporteføljen for å sikre relevans og for å møte samfunnets 
behov for kompetanse. Høgskolen tilbyr per i dag 6 bachelorutdanninger, 12 masterutdanninger, ett seksårig 
profesjonsstudium, 5 årsstudier, 23 videreutdanninger og 2 ph.d-utdanninger, i tillegg til enkeltemner og 
tidsavgrensede oppdragsstudier. 
 
1.1 Oppstart av deltids- og desentraliserte utdanninger i Bærum  
 
Det er inngått intensjonsavtale med Bærum kommune/Viken-regionen om opptak av ett kull med 30 studenter til 
deltids (fireårig; 75 % studieprogresjon) bachelorutdanning i sykepleie og ett tilsvarende deltidskull med 
studenter innen vernepleie med oppstart 2021. Det planlegges med oppbygging av tilbudene over tre år. 
Satsningen finansieres dels gjennom tildeling av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, dels gjennom 
studieinntekter. Se ellers egen styresak om denne satsingen. 
 
1.2 Oppstart av deltids- og desentraliserte utdanninger i Helgelandsregionen 
 
Etter invitasjon fra 18 kommuner i Helgelandsregionen, Helgelandssykehuset, regionalt kompetanseråd og 
andre aktører, planlegger VID å starte en deltids bachelorutdanning i sykepleie på Helgeland. Dette skal være 
et pilotprosjekt hvor modellen for desentraliserte deltidsutdanninger i VID prøves ut. Det planlegges opptak av 
25-30 studenter høsten 2021 som skal følge et fireårig studieforløp med studiested Sandnesjøen. Studiet vil ha 
en sterk digitaliseringsprofil, og er til dette tildelt kr 7 mill i støtte fra Diku med mulighet om å søke om ytterligere 
finansiering etter to år.  Prosjektet er også innvilget kr 650 000 fra regionrådet i Helgeland. 
 
1.3 Ny videreutdanning i boligsosialt arbeid    
 
Høgskolen har mottatt tilskudd fra Husbanken til utvikling av flere 10 studiepoengs-emner på masternivå i 
boligsosialt arbeid. Det planlegges oppstart våren 2021. Emnene gis som en videreutdanning på 30 
studiepoeng i boligsosialt arbeid. Videreutdanningen kan inngå i masterutdanning i sosialt arbeid i partnerskap 
og masterutdanning i medborgerskap. Planlagt opptakstall er 20. 
 
1.5 Midlertidig opptaksstopp og utredning av master i tjenesteutvikling til eldre 
 
Det var opprinnelig planlagt å sette i gang et utrednings- og revisjonsarbeid knyttet til master i tjenesteutvikling 
til eldre 1. januar 2020. Utdanningen har i flere år rekruttert dårligere enn ønsket, og opptaket i 2020 er enda 
svakere enn i 2019. En hovedforklaring er at utdanningen i for liten grad svarer på arbeidslivets 
kunnskapsbehov. Mens utdanningen i dag retter seg mot prosjekt- og fagutviklingskompetanse, etterspør 
arbeidslivet økt klinisk kompetanse innenfor demens og velferdsteknologi. Masterutdanningen har også et 
potensiale når det gjelder internasjonalt samarbeid, særlig innenfor det europeiske universitetssamarbeidet 
(3IN-alliansen). 
 
På grunn av personalsituasjonen i Fakultet for helsefag (FH) og manglende professor på daværende tidspunkt, 
har revisjonsprosessen blitt forsinket. I mellomtiden har FH vunnet en anbudsrunde på en ny videreutdanning 
innenfor samme fagområde, på oppdrag for Askim kommune og med et større nedslagsområde i Østfold. 
Denne nye videreutdanningen er klinisk rettet, og lagt på masternivå, og vil kunne gi synergi til videreutvikling av 
masterutdanningen.  Dersom denne mastergraden utvikles i mer klinisk retning, er det samtidig behov for å 
vurdere relasjonen til master i klinisk sykepleie, herunder også relasjonen til videreutdanningen i gerontologi, 
som Bergens-miljøet har tilbudt i lang tid. Svak rekruttering, samt behov for nevnte utviklingsprosess, tilsier at 
masterstudiet ikke starter opp høsten 2021. 
 
 
2 Justering av planlagte opptakstall studieåret 2021-2022 
 
På grunn av sterk studentrekruttering og nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett i mai 2020, vil 
opptakstallene øke ved bachelorutdanningene i sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie. Likeledes 
videreutdanningene akuttmedisinsk sykepleie, helsesykepleie, kreftsykepleie og SEPREP – tverrfaglig 
utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
ruslidelser.  
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Videreutdanning i palliativ sykepleie vil fra og med inneværende studieår ha opptak hvert annet år. Det samme 
gjelder videreutdanningen i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende 
funksjonsnedsettelser. Videreutdanningen i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær vil ha opptak i Oslo 
hvert år, mens det vil være rullerende opptak annethvert år mellom Bergen og Sandnes.  
 
For master i klinisk sykepleie vil opptaket direkte til 3. studieår øke fra og med høsten 2021. 
 
På grunn av en positiv trend de siste årene i rekrutteringen til profesjonsstudiet i teologi, planlegges det økt 
opptak fra og med studieåret 2021-2022. Det samme gjelder opptak til årsstudiet i interkulturell kommunikasjon 
og globalt samarbeid, mens opptak til årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk justeres ned.  
  
Se vedlagte tabell over høgskolens studieportefølje med planlagte og justerte opptakstall for studieåret 2021-
2022. 
 
3 Utvikling og prioriteringer framover 
 
Det planlegges en strategisk gjennomgang av utdannings- og forskningsporteføljen ved VID kommende år. I 
den forbindelse skal det utvikles et verktøy for porteføljestyring. En slik gjennomgang vil ta for seg eksisterende 
utdanninger med tanke på å sikre bærekraftig utvikling (relevans, studentrekruttering, fagmiljø, økonomisk 
resultat), samt foreslå nye, faglige utviklingsområder.  
 
3.1 Masterutdanninger i barnevern 
 
Barne- og familiedepartementet har besluttet at det fra 2031 skal være krav om mastergrad for ledere og 
ansatte som arbeider med barnevernets kjerneoppgaver, og at det skal opprettes to nye masterutdanninger 
spesielt rettet inn mot å ivareta dette kravet. Den ene, master i barnevern, vil være forbeholdt 
barnevernspedagoger. Den andre, master i barnevernsarbeid, vil i hovedsak være rettet mot sosionomer og 
vernepleiere. Departementet planlegger opprettelse av studieplasser på begge utdanningene fra høsten 2022, 
og har bedt utdanningsinstitusjonene om å melde inn muligheter for å tilby dem. VID er på mange måter 
strategisk posisjonert for å tilby utdanningene. Høgskolen tilbyr grunnutdanning for sosionomer og vernepleiere, 
og har toppkompetanse på barnevernsfeltet, barnevernsfaglige forsknings-, og utviklingsprosjekter, har fem 
barnevernsfaglige videreutdanninger, i tillegg til at VID tilbyr et masterstudium i sosialt arbeid. Høgskolen tar 
derfor sikte på å melde interesse for å tilby begge de nye barnevernsfaglige masterutdanningene, gitt tildeling 
av studieplasser fra KD.  
 
3.2 Nasjonale retningslinjer for kliniske masterutdanninger for sykepleiere  
 
Den nasjonale utviklingen av masterutdanning for sykepleiere beskrives gjennom retningslinjer for (1) avansert 
allmennsykepleie og (2) avansert spesialistsykepleie. Høgskolen overvåker hva som skjer på nasjonalt plan 
med saken og har en beredskap for å kunne utvikle og tilby disse masterutdanningene.  
 
3.3 Sondering av ny erfaringsbasert master i teologi 
 
Et utvalg for helhetlig gjennomgang av kompetanse- og kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger leverte sin 
utredning til Kirkerådets direktør i juni 2020. I utredningen slår utvalget fast at profesjonsstudiet i teologi fortsatt 
bør være hovedveien til å bli prest. Samtidig foreslås et alternativt utdanningsløp som kvalifiserer for å arbeide 
som prest i Den norske kirke. Forslaget innebærer at utdanningsinstitusjonene tilbyr en erfaringsbasert master i 
teologi for personer med annen bakgrunn enn profesjonsutdanning i teologi i. Utvalgets forslag skal på høring 
høsten 2020, og endelig vedtak vedrørende kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger vil vedtas på Kirkemøtet i 
2021 eller 2022. Hva det endelige vedtaket blir, er uvisst, men VID, som for tiden er den største leverandøren 
av alternative veier til prestetjeneste til Den norske kirke, særlig gjennom Kirkelig utdanningssenter nord, bør 
forberede seg på å kunne tilby en erfaringsbasert master i teologi i det øyeblikk dette eventuelt blir vedtatt som 
en alternativ veg for andre-karriere-prester. 
 
3.4 Videreutvikling av ph.d.-porteføljen 
 
Høgskolestyret ble våren 2019 orientert om en mulighetsstudie for en felles ph.d.-grad i pedagogikk (Education, 
Existence and Diversity) i samarbeid med NLA Høgskolen. Det utredes om andre høyskoler kan være 
interessert i et slikt samarbeid. VID vil i kommende studieår også vurdere hvorvidt høgskolen også bør utvikle et 
nytt doktorgradsområde i tilknytning til helsefag. 
 
3.5 Årsstudium i administrasjon og verdibasert ledelse 
 
Høyskolen planlegger et nytt årsstudium i «Administrasjon og verdibasert ledelse» (arbeidstittel). Studiet skal 
være digitalt, på bachelornivå og kunne inngå som første år i bachelorgrad i samfunnsfag. Dagens studenter 
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etterspør mer arbeidslivsrelevans i bachelorgraden og et slikt årsstudium er et svar på denne etterspørselen. 
Studiet gir samtidig mulighet til å utnytte fakultetets kompetanse på tvers av eksisterende studieprogram. Med 
høy kompetanse på administrasjon og verdibasert ledelse både ved programområde verdibasert ledelse 
(master) og på Senter for interkulturell kommunikasjon, ser vi dette som en mulighet til å lage et studietilbud 
som profilerer VID nasjonalt (fordi det er digitalt) og med tanke på verdifokus. Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag (FTDL) vil fremme sin flerkulturelle og verdibaserte profil i studiet samtidig som det spisses mot 
sivilsamfunn og ideelle organisasjoner – en tilnærming som fyller et tomrom blant de studietilbudene som 
konkurrerende institusjoner tilbyr. Denne typen studier har gode søkertall og FTDL har i stor grad den 
kompetansen som trengs for å starte et slikt studium. Et slikt tilbud vil styrke vår eksisterende bachelorgrad i 
samfunnsfag og samtidig styrke rekrutteringsgrunnlaget til mastergraden Community Development and Social 
Innovation. 
 
 
 
 

Vedlegg:  
Oversikt over studietilbud som planlegges utlyst 2021-2022 
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Studietilbud som planlegges utlyst ved VID vitenskapelige høgskole 2021-2022 

 

Fakultet for helsefag 
Utdanning Studiepoeng Organisering Sted Type 

utdanning 
Foreløpige 
studenttall 
opptak 2020 

Antall 
studieplasser 
2020 
(studenter) 

Planlagt opp-
takstall 2021 
jf. søkn. om 
statstilskudd 

Planlagte 
opptakstall 
2021 - justert 

Ergoterapi 180 Heltid Sandnes Bachelorutd. 55 55 55 45 

Sykepleie 180 Heltid Bergen Bachelorutd. 224 195+25 nye 

565 totalt 

210 

Sykepleie 180 Heltid Oslo Bachelorutd. 353 320+25 nye 320 

Sykepleie 180 Deltid Sandnessjøen Bachelorutd.  Nytt fra 2021 25 

Sykepleie 180 Heltid Bærum Bachelorutd.  Nytt fra 2021 35 

Vernepleie 180 Heltid Sandnes Bachelorutd. 91 90+5 nye 

155 totalt 

90 

Vernepleie 180 Deltid Sandnes Bachelorutd. 71 65+8 nye 30 

Vernepleie 180 Deltid Bergen Bachelorutd.  Opptak hvert 
andre år 

30 

Vernepleie 180 Deltid Bærum Bachelorutd.  Nytt fra 2021 30 

Klinisk sykepleie  120 Deltid Bergen Masterutd. 12 

35 totalt + 10 
nye til opptak 

35 totalt 45 totalt 

Klinisk sykepleie 
opptak til 3. år 

60 Deltid Bergen Masterutd. 21 

Klinisk sykepleie 120 Deltid Oslo Masterutd. 11 

Klinisk sykepleie 
opptak til 3. år 

60 Deltid Oslo Masterutd. 20 

Medborgerskap og 
samhandling 

120 Heltid Sandnes Masterutd. 10 

25 totalt 25 totalt 

 

Medborgerskap og 
samhandling 

120 Deltid Sandnes Masterutd. 11  

Helsefremmende 
relasjonsarbeid 

120 Deltid Oslo Masterutd. 15  

25 totalt 

 

Helsefremmende 
relasjonsarbeid 
opptak til 3. år 

60 Deltid Oslo Masterutd. 20   
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Tjenesteutvikling til 
eldre 

120 Heltid Oslo Masterutd. 2  

25 totalt 

0 

Tjenesteutvikling til 
eldre 

120 Deltid Oslo Masterutd.   0 

Akuttmedisinsk 
sykepleie 

60 Deltid Bergen Videreutd. 42 35+5 nye 40 45 

Forebygging og 
håndtering av ut-
fordringer med atferd 
hos personer med 
utviklingshemming 

30 Deltid Sandnes Videreutd. 27 25 25  

Gerontologi 60 Deltid Bergen Videreutd. 16 25 30  

Helsesykepleie 60 Deltid Oslo Videreutd. 64 45+10 nye 40 55 

Kreftsykepleie 60 Heltid Bergen Videreutd. 18 75+26 nye 

85 totalt 90 totalt 
Kreftsykepleie 60 Deltid Bergen Videreutd. 9  

Kreftsykepleie 60 Heltid Oslo Videreutd. 20  

Kreftsykepleie 60 Deltid Oslo Videreutd. 35  

Livsstyrketrening 
gjennom 
oppmerksomt 
nærvær 

30 Deltid Oslo Videreutd. 30 27 50 totalt 27 

Livsstyrketrening 
gjennom 
oppmerksomt 
nærvær 

30 Deltid Bergen Videreutd. 19 27 Opptak hvert 
andre år 

0 

Livsstyrketrening 
gjennom 
oppmerksomt 
nærvær 

30 Deltid Sandnes Videreutd. Ikke opptak i 
2020 

0 Opptak hvert 
andre år 

27 

Mindfulness 30 Deltid Bergen Videreutd. Ikke opptak i 
2020 

0 25 25 

Palliativ sykepleie 60 Deltid Bergen Videreutd. 11 20 25 25 

Psykisk helsearbeid 60 Deltid Oslo Videreutd. 47 38+10 nye 
73 totalt 

 

Psykisk helsearbeid 60 Deltid Sandnes Videreutd. 25 20+4 nye  

Psykososialt arbeid 
med barn og unge 

60 Deltid Oslo Videreutd. 23 25 30  

Samfunnsplanlegging 
og borgerinvolvering 

30 Deltid Sandnes Videreutd. Ikke opptak i 
2020 

30 20  
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Samspill og 
kommunikasjon med 
personer som har 
omfattende 
funksjonsnedsettelser 

30 Deltid Sandnes Videreutd. 8 15 Opptak hvert 
andre år 

0 

SEPREP 60 Deltid Bergen 
Kristiansand 
Skien 
Trondheim 
Vesterålen 
Tromsø 

Videreutd. 157 140 140 245 

Nefrologisk sykepleie 60 Deltid Oslo Videreutd. 19 20 Opptak hvert 
andre år 

0 

Veiledning 60 Deltid Bergen Videreutd. 23 25 25  

Kompletterende 
sykepleierutdanning 

60 Deltid Oslo Årsstudium 22 20+10 nye  30 

 

Fakultet for sosialfag 
Utdanning Studiepoeng Organisering Sted Type 

utdanning 
Foreløpige 
studenttall 
opptak 2020 

Antall 
studieplasser 
2020 
(studenter) 

Planlagt opp-
takstall 2021 
jf. søkn. om 
statstilskudd 

Planlagte 
opptakstall 
2021 - justert 

Sosialt arbeid 180 Heltid Oslo Bachelorutd. 90 85+2 nye 
135 totalt 147 totalt 

Sosialt arbeid 180 Deltid Oslo Bachelorutd. 63 50+10 nye 

Familieterapi og 
systemisk praksis 

120 Deltid Oslo Masterutd. 31 25 

50 totalt 

25 

Familieterapi og 
systemisk praksis 
opptak til 3. år 

60 Deltid Oslo Masterutd. 32 25 25 

Sosialt arbeid 120 Heltid Oslo Masterutd. 17 
30 totalt 30 totalt 

 

Sosialt arbeid 120 Deltid Oslo Masterutd. 19  

Boligsosialt arbeid 30 Deltid Oslo Videreutd. 0 Ikke opptak i 
2020, opptak 
i 2021 

20  

Familieterapi og 
systemisk praksis 

60 Deltid Oslo Videreutd. 67 60 60  
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Familieterapi og 
systemisk praksis 

60 Deltid Sandnes Videreutd. 30 25 Opptak hvert 
andre når, 
neste i 2022 

 

Konfliktarbeid og 
mekling 

30 Deltid Oslo Videreutd. 28 25 25  

Relasjonskompetanse 
i barnevernet 

30 Deltid Oslo Videreutd. 59 64 Fullfinansiert 
oppdrags-
studium 

 

Rus- og 
avhengighetsproble-
matikk 

60 Deltid Oslo Videreutd. 31 32 37 32 

 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Utdanning Studiepoeng Organisering Sted Type 

utdanning 
Foreløpige 
studenttall 
opptak 2020 

Antall 
studieplasser 
2020 
(studenter) 

Planlagt opp-
takstall 2021 
jf. søkn. om 
statstilskudd 

Planlagte 
opptakstall 
2021 - justert 

Samfunnsfag 180 Heltid Stavanger Bachelorutd. 26 30 30  

Teologi 180 Heltid Stavanger Bachelorutd. 7 15 15  

Community 
Development and 
Social Innovation, 
diakonia 

120 Heltid Oslo Masterutd. 13 15 15  

Community 
Development and 
Social Innovation, 
leadership 

120 Heltid Oslo Masterutd. 42 15 15  

Community 
Development and 
Social Innovation, 
migration 

120 Heltid Stavanger Masterutd. 17 15 15  

Diakoni 60 Deltid Oslo Masterutd. 23 30 30  

Interkulturelt arbeid 90 Deltid Stavanger Masterutd. 36 30 30  

Praktisk teologi 90 Deltid Stavanger Masterutd. 1 5 5  

Teologi og 
religionsstudier 

120 Heltid Stavanger Masterutd. 7 15 15  

Verdibasert ledelse 90 el. 120 Heltid/deltid Oslo Masterutd. 33+9 55 totalt 55 totalt 45 totalt 
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Teologi (profesjon) 360 Heltid Stavanger Profesjonsutd. 11 10 10 15 

Kirkemusikk 45 Deltid Tromsø Videreutd. 3 2 2  

Lederutdanning for 
kateketer og 
menighetspedagoger 

30 Deltid Oslo Videreutd. Ikke opptak 40 40 20 

Minoritetskompetanse 
i barnevernet 

30 Deltid Stavanger Videreutd. 30 32 Fullfinansiert 
oppdrag 

30 

Praktisk-kirkelig 
kateketikkutdanning 

60 Deltid Tromsø Videreutd. 0 3 3  

Interkulturell 
kommunikasjon og 
globalt samarbeid 

60 Heltid Stavanger Årsstudium 24 20 20 25 

Kristendom, religion, 
livssyn og etikk 

60 Heltid Stavanger Årsstudium 12 20 20 15 

Kristen sjelesorg 60 Deltid Oslo Årsstudium 25 30 30  

Trosopplæring 60 Deltid Stavanger Årsstudium 25 30 Opptak hvert 
andre år 

 

Praktisk teologisk 
utdanning 1 

30 Deltid Tromsø Bachelorutd. 14 15 

30 totalt 

15 

Praktisk teologisk 
utdanning 2 

30 Deltid Tromsø Masterutd. 7 15 15 

Praktisk kirkelig 
diakoniutdanning 1 

15 Deltid Tromsø Masterutd. 0 0 

3 totalt 

2 

Praktisk kirkelig 
diakoniutdanning 2 

15 Deltid Tromsø Masterutd. 0 0 2 
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Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Utdanning Studiepoeng Organisering Sted Type 

utdanning 
Foreløpige 
studenttall 
opptak 2020 

Antall 
studieplasser 
2020 
(studenter) 

Planlagt opp-
takstall 2021 
jf. søkn. om 
statstilskudd 

Planlagte 
opptakstall 
2021 - justert 

Diakoni, verdier og 
profesjonell praksis 

180 Heltid Oslo Ph.d.-utd. 15 10 10  

 

 

Senter for misjon og globale studier 
Utdanning Studiepoeng Organisering Sted Type 

utdanning 
Foreløpige 
studenttall 
opptak 2020 

Antall 
studieplasser 
2020 
(studenter) 

Planlagt opp-
takstall 2021 
jf. søkn. om 
statstilskudd 

Planlagte 
opptakstall 
2021 - justert 

Teologi og religion 180 Heltid Stavanger Ph.d.-utd. 2 5 5  
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 Tittel: Etablering av deltidsutdanning i sykepleie på Helgeland 
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Arkivsak-dok.: 15/01052-19 Arkivkode.: 201 
Saksbehandler Magnus Lind 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 24.09.2020 

 
   

 
 

Revisjon av tilsettingsreglement 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høyskolestyret vedtar revidert ansettelsesreglement gjeldende fra 1. januar 2021. 
 

 
Sammendrag 
 
 
I februar 2020 startet HR-seksjonen arbeidet med en revisjon av tilsettingsreglementet for å harmonisere 
reglementet med gjeldende lov- og regelverk og for å heve kvaliteten i rekrutteringsprosessene. Revidert 
tilsettingsreglementet er behandlet i VIDs ledergruppe, og saken er informert og drøftet med de tillitsvalgte. 
Tillitsvalgte støttet forenkling av reglementet og at tillitsvalgte får en mer proaktiv rolle i rekrutteringsprosessen. 
Det var ulike meninger om avviklingen av tilsettingsutvalget for administrative stillinger. Et fåtall gav uttrykk for 
at VIDs policy og rutiner burde vært på plass og drøftet før revidert tilsettingsreglement blir vedtatt.  
 
 
Hvilke endringer er gjort? 
 

1. Tittelen på reglementet er endret fra «tilsettingsreglement» til «ansettelsesreglement» og begrepsbruk 
er harmonisert. 
 

2. Oppbyggingen av ansettelsesreglementet: 
 

a. Ansettelsesreglementet har en generell innledning med felles bestemmelser for alle stillinger 
ved VID. Deretter er det gjort en deling mellom administrative ansettelser og ansettelse av 
undervisnings- og forskerstillinger.   

b. Det er gjort et skille mellom hva Høyskolestyret skal forvalte, samt arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og rutiner, og VIDs policy og rutiner. VIDs policy og rutiner knyttet 
rekrutteringsprosessen er tatt ut av ansettelsesreglementet.  
 

3. Det er gjort et skille mellom hvordan ansettelsen av administrative ansatte og undervisnings- og 
forskerstillinger gjøres.   

 
 
 
Nærmere forklaring knyttet til de 3 endringene: 
 
Pkt. 1 
 
I henhold til reguleringen av ansettelser, bruker både Arbeidsmiljølovens kapittel 14 og Universitets- og 
høyskolelovens kapittel 6 betegnelsen «ansettelse». Det er videre gjennomført en generell harmonisering av 
begrepsbruk med Arbeidsmiljøloven og Universitets- og høyskoleloven. 
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Pkt. 2 
 

a) Det er beholdt en generell innledning som vil gjelde ved ansettelse av alle stillinger ved VID. Deretter er 
det gjort et skille mellom administrative ansettelser og ansettelse av undervisnings- og forskerstillinger. 
Bakgrunnen for dette er at undervisnings- og forskerstillinger, i tillegg til å være regulert etter 
Arbeidsmiljøloven kapitel 14, også reguleres av Universitets- og høyskolelovens kapitel 6. Dette gjør at 
ansettelser til ulike stillingskategorier er lovregulert forskjellig. Dette vil utdypes mer under pkt. 3.  

 
b) I dagens tilsettingsreglement er det en kombinasjon av regler som Høgskolestyret skal bestemme (jf 

Universitets- og høyskoleloven), bestemmelser fra Arbeidsmiljøloven og VIDs rutiner / policy knyttet til 
ansettelser. I det reviderte ansettelsesreglement er policy og rutiner knyttet til selve rekrutteringen tatt ut 
av reglementet og delegert til rektor etter drøfting med tillitsvalgte.  

 
 
Pkt. 3 
 
Ansettelser av undervisnings- og forskerstillinger er regulert av Universitets- og høyskolelovens kapittel 6. Dette 
betyr at dagens ordning med bl.a. et tilsettingsutvalg (heretter ansettelsesutvalg) opprettholdes for denne 
ansattgruppen, i tråd med Universitets- og høyskolelovens særbestemmelser. Ansettelser av administrative 
ansatte er derimot kun regulert av Arbeidsmiljøloven, og endringer av prosessen rundt ansettelser vil gjøres 
deretter. Ansettelsesmyndighet for administrative ansettelser vil bli gitt til enhetsleder.  
 
Bakgrunnen for denne endringen er å styrke rekrutteringsprosessen for administrative ansatte. Ved ansettelse 
av administrative ansatte er ikke VID i direkte konkurranse kun med andre universitet og høyskoler, men med 
alle bedrifter og selskaper i Norge. HR vil derfor ha et forvalteransvar for rutiner og retningslinjer og ta en mer 
aktiv rolle i selve rekrutteringsprosessen. Med denne omleggingen er det ønskelig at tillitsvalgte skal ha en 
proaktiv rolle i rekrutteringsprosessen. Denne omleggingen forutsetter kompetanseheving blant ledere og HR 
seksjonen. 
 
 

Vedlegg:  
Revidert ansettelsesreglement 
Dagens tilsettingsreglement 
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Ansettelsesreglement for VID 
vitenskapelige høgskole 
 
Vedtatt av høgskolestyret 13.11.15, revidert 21.9.2017, 02.5.2018 og 24.09.20. 
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Kap. 1 Felles bestemmelser for ansettelser ved VID vitenskapelig 
høgskole 

 

§ 1 Innledning 

Ansettelsesreglementet gjelder fra 01.01.2021 og erstatter tidligere Tilsettingsreglement av 
02.05.2018. 
 
Ansettelsesreglementet endres ved beslutning i høgskolestyret. 

§ 2 Juridisk handlingsrom 

Ansettelser ved VID vitenskapelige høgskole reguleres, og tvist løses, etter følgende hierarki: 

1. Arbeidsmiljøloven1 med relevante forskrifter, gjelder alle ansettelser 
2. Universitets- og høyskoleloven2 med relevante forskrifter, gjelder undervisnings- og 

forskerstillinger 
3. Hovedavtalen mellom LO og Virke3, Hovedavtalen mellom YS og Virke4 og 

Parallellavtalen/Hovedavtalen mellom Akademikerne og Virke5, og 
Landsoverenskomst for Høyskoler6 

4. Ansettelsesreglement som besluttes av høgskolestyret 
5. Ansettelsespolicy, som besluttes av rektor etter drøfting med AU for tillitsvalgte 
6. Rutiner og retningslinjer utformet av HR-seksjonen og informert om i AU for 

tillitsvalgte og ledermøtet 

§ 3 Virkeområde 

Dette reglementet gjelder for ansettelser i alle typer stillinger ved VID vitenskapelige 
høgskole, med unntak av stillingen som rektor.  

§ 4 Definisjoner  

Med ansettelse menes i dette reglementet hele prosessen fra det er satt av midler til å 
opprette en stilling i budsjettbehandling, til det er gjort en vurdering av opprettelse av stilling 
eller ved nyrekruttering i vakanse, fastsettelse av kvalifikasjonskravene og helt til 
rekrutteringsprosessen er avsluttet.  

Ansettelsesorganet er den myndighet som har fått delegert kompetanse til å ta avgjørelser i 
ansettelsessaker, se nærmere bestemmelser om dette i kapittel 2 for administrativt ansatte 
og kapittel 3 for undervisnings- og forskerstillinger.  

Innstillende myndighet er ansvarlig for rekrutteringsprosessen, og består typisk av dekan, 
prodekan eller direktør, eller hvor dette er delegert til neste ledelsesnivå. Nærmere 

                                                             

1 https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62  

2 https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15  

3 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-virke-lo/ 

4 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-virke-ys/ 

5 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/hovedavtalen-parallellavtalen/ 

6 https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/landsoverenskomst-for-hoyskoler/ 
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bestemmelser om dette finnes i kapittel 2 for administrativt ansatte og kapittel 3 for 
undervisnings- og forskerstillinger.  

Med administrative stillinger menes enhver stilling som ikke omfattes av universitets- og 
høyskoleloven. 

§ 5 Delegasjon av ansettelsesmyndighet 

a) Høgskolestyret 
 
Styret selv foretar utlysning og ansetter i stilling som rektor og direkte ansettelser etter 
universitets- og høyskoleloven. 

 

b) Ansettelse i administrative stillinger 
 
Enhetsleder7 
Ansettelse i administrative stillinger er delegert til enhetsleder. 

Ansettelsesutvalget 
Ansettelser av ledere som rapporter til rektor er delegert til ansettelsesutvalget. 

Mer om administrative ansettelser i kapittel 2. 

 

c) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger8 
 
Ansettelsesutvalget  
Ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger, er delegert til ansettelsesutvalget, herunder 
faglige lederstillinger. 

Enhetsleder 
Ansettelser i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger på inntil 1 år er delegert til 
enhetsleder og orienteres om til ansettelsesutvalget. 

Ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger som faller inn under følgende kriterier er 
delegert til enhetsleder og gjøres unntak for informasjonsplikten til ansettelsesutvalget: 

1. Kortvarige ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger hvor avtalt arbeidstid ikke 
overstiger 10 % stilling. 

2. Ansettelse av timelærere/timelønnede inntil 2 måneder og/eller hvor timer for det 
avtalte tidsrom (inntil ett semester/6 mnd), ikke overstiger gjennomsnittlig 14 timer pr 
uke (tilsvarer 37 % stilling, jfr. innmeldingsreglene for SPK). 

Mer om i undervisnings- og forskerstillinger i kapittel 3. 

§ 6 Tilknytningsform 

Alle stillinger skal ansettes i fast og fortrinnsvis i full stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1).  

Midlertidig ansettelse skal ha gyldig hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 14-9 (2), 14-10 eller 
universitets- og høyskoleloven.  

                                                             

7 Se delegasjonsreglementet 

8 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (1) hjemler Høyskolestyrets delegasjonsadgang og angivelse av 
ansettelsesorganets sammensetning. 



43/20 Revisjon av tilsettingsreglement - 15/01052-19 Revisjon av tilsettingsreglement : Ansettelsesreglement Til Styret

5 

 

§ 7 Utlysning av ledig stilling 

Utlysning av ledig stilling gjøres i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 14.  

Det understrekes at alle ansatte skal informeres om ledige stillinger i virksomheten § 14-1. 

Ansettelsesorganet fastsetter selv kvalifikasjonskravene og sørger for utlysning av 
undervisnings- og forskerstillinger. 

Ansettelse uten forutgående utlysning skal ikke gjøres for vitenskapelig ansatte, unntatt i 
tilfellene som behandles i dette reglementets § 5 a) og c), jf. universitets- og høyskoleloven § 
6-3 (4). 

Fortrinnsrett 
Midlertidig ansatte og ansatte som er sagt opp på virksomhetens forhold har fortrinnsrett, jf.  
§ 14-2. 

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. 
Dette gjelder også del av en stilling, jf. § 14-3. 

Ansettelse ved fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2 eller § 14-3 gjøres direkte ved 
endring av arbeidsavtalen og utlysning skal ikke gjøres. Ansettelsesutvalget informeres ved 
undervisnings- og forskerstillinger.  

 

Kap. 2 Ansettelse i administrative stillinger 

§ 8 Leders rolle ved rekruttering av administrativt personale/Innstillende 
myndighet 

Enhetsleder evt hvor myndighet er delegert til f.eks seksjonssjef, er innstillende myndighet 
ved administrative ansettelser. 

§ 9 Tillitsvalgtes rolle ved rekruttering av administrativt personale 

Ved ansettelse av administrativt og teknisk-administrativt personale skal HR-seksjonen og 
tillitsvalgte involveres i prosessen. Nærmere bestemmelser fastsettes i ansettelsespolicy i 
tråd med dette reglements § 2 nr. 5. 
 

Ansettende leder har beslutningsmyndighet. Dersom HR-seksjonen ved HR-sjef eller 
tillitsvalgte har saklige innsigelser til ansettende leders innstilling, avgjøres ansettelsen av 
rektor.  

§ 10 Særlig om ansettelse av administrativt personale uten utlysning 

Midlertidige administrative stillinger med varighet på inntil 6 måneder kan gjøres uten 
forutgående utlysning, etter godkjenning av HR-sjef eller den HR-sjef utpeker.  

Ansettelse av timelærere/timelønnede inntil 2 måneder og/eller hvor timer for det avtalte 
tidsrom (inntil ett semester/6 mnd), ikke overstiger gjennomsnittlig 14 timer pr uke (tilsvarer 
37 % stilling, jfr. innmeldingsreglene for SPK) kan ansettes uten forutgående utlysning og 
trenger ikke forhåndsgodkjenning av HR-sjef. 
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Kap. 3 Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
(vitenskapelig personale) 

 
§ 11 Nærmere om ansettelsesutvalget for undervisnings- og 
forskerstillinger9 

a) Ansettelsesutvalgets sammensetning 

1. Arbeidsgiversiden har 3 representanter med personlig vararepresentant: Rektor leder 
utvalget, og velger arbeidsgiversidens øvrige representanter/vara og utpeker 
nestleder for utvalget. Representant(er) fra HR-seksjonen har talerett og er sekretær 
for utvalget. 

2. Arbeidstakersiden har 2 representanter med personlig vara valgt av Arbeidsutvalget 
for tillitsvalgte. 

b) Ansvar og oppgaver/rolle 

1. Ansettelsesutvalget utfører sitt oppdrag i tråd med de til enhver tid gjeldende regler 
og forskrifter knyttet til arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven, samt 
tariffavtaler og lokalt avtalte rutiner og retningslinjer ved VID vitenskapelige høgskole. 
 

2. Ansettelsesutvalget er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede, 
og både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert.  
 

3. Vedtak fattes ved vanlig flertall. Utvalgets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  
 

4. Ved behov, innkalles leder for den enhet ansettelsen gjelder med talerett knyttet til 
egne saker. 
 

5. Medlemmer av ansettelsesutvalget har rett til å få protokollført innsigelser, dersom 
man mener at vedtaket faller utenfor lov og avtaleverk, ansettelsesreglene eller 
vedtak i høgskolestyret.  Dersom minst tre medlemmer klager over et vedtak skal 
klagesaken legges frem for styret. Klage må fremsettes i møtet. 
 

c) Innstillende leder som medlem av ansettelsesutvalget  

Når innstillende leder er medlem av ansettelsesutvalget vil vedkommende fratre ved 
behandling. Unntak fra dette er når rektor er innstillende leder.  

§ 12 Innstillingsmyndighet ved ansettelse10  

1. Rektor har innstillingsmyndighet ved ansettelse i stilling hvor rektor er nærmeste 
overordnede, samt i enkelte strategiske ansettelser. 

2. Enhetsleder har innstillingsmyndighet ved ansettelse i stillinger underlagt enheten, 
med unntak av stillinger i neste punkt dersom disse er underlagt enheten.  

                                                             

9 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (1) som hjemler høgskolestyrets delegasjonsadgang og angivelse av 
ansettelsesorganets sammensetning.  

10 Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (5). 
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3. Enhetsleder, jf. § 5 c) har innstillingsmyndighet i stipendiatstillinger, underlagt 
enheten, begrenset av rekrutteringspolicy for disse stillingene som ivaretar 
forskningsutvalget og prorektor for forskning særlige interesser i rekrutteringen11. 

§ 13 Særlig om bistillinger12 

For å kunne sikre faglig utveksling med andre institusjoner og for å kunne knytte til seg 
kompetanse fra nærings- og arbeidsliv, er det også anledning til å ansette midlertidig i inntil 
20 % vitenskapelig stilling («toerstilling»). Åremålsperiodene kan være fra to til seks år. 

 
§ 14 Ansettelse uten forutgående utlysning (direktetilsetting/kalling) - 
unntak 
 
Hovedregelen for undervisnings- og forskerstillinger er at ansettelsen skjer ved forutgående, 
kunngjøring. Universitets- og høyskoleloven åpner for ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger uten forutgående kunngjøring kun i særlige tilfeller.  

a) Vilkår for direkte tilsetting (UH-loven § 6-3 (4)) 

Når særlige grunner taler for det kan styret foreta ansettelse i vitenskapelig stilling uten 
utlysning (direktetilsetting/kallelse). Dersom mer enn ett medlem av styret motsetter seg 
kallelse, kan ikke ansettelse uten forutgående utlysning foretas. 

For VID vitenskapelig høgskole vurderes blant annet følgende tilfeller å omfattes av begrepet 
«særlige grunner»: 

1. Når det for å oppnå strategiske mål er særlig viktig å få besatt stillingen så raskt som 
mulig. 

2. Når det av drifts-/virksomhetskritiske hensyn er nødvendig med rask tilsetting. 
3. For å sikre nødvendig kompetanse når det mest sannsynlig ikke er mulig å skaffe 

bedre kompetanse gjennom utlysning, eller når det etter utlysning ikke har vært mulig 
å skaffe bedre kompetanse. 

4. Når det, i helt spesielle tilfeller, er ønskelig å knytte til seg en bestemt kompetanse. 

b) Studieleder 

Utlysning av åremålsstillinger som studieleder kan utlyses internt. Fornyelse av 
åremålsstilling kan gjøres uten utlysning. 

c) Andre ansettelser uten forutgående utlysning 

• Ved ansettelse i bistilling på åremål kan det gjøres ansettelse uten kunngjøring, 
dersom det er grunn til å tro at det ikke finnes noen med samme eller sterkere 
kompetanse som kunne være aktuelle søkere dersom stillingen ble lyst ut.  

• Midlertidig tilsetting med varighet på inntil 6 måneder. 
• Stillinger som er knyttet til oppdrags- og forskningsprosjekter som er eksternt 

finansiert. 

 
 

                                                             

11 Det utarbeides egen policy for å sikre deltakelse fra forskningsutvalget og prorektor for forskning i denne 
prosessen. 

12 Universitets- og høyskoleloven § 6-6. 
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§ 15 Administrativ gjennomgang og sorteringskomité 
 
Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger gjøres det en administrativ gjennomgang av 
kandidatene og vurdering av om de møter de formelle kravene til stillingen, jf 
rutinebeskrivelse. Det gjøres deretter i hvert tilfelle en vurdering av om det er hensiktsmessig 
å bruke sorteringskomité, som nedsettes i henhold til egen rutine13.  

§ 16 Sakkyndig utvalg 

Det skal utformes egne retningslinjer for sakkyndig vurdering, herunder beskrivelse av krav til 
pedagogisk kompetanse i tråd med lov og forskrift14. Disse retningslinjene vedtas av rektor i 
samarbeid med tillitsvalgtmøtet.  

§ 17 Ansettelse i kvalifiseringsstilling, UH § 6-5 

Når det til fast undervisnings- og forskerstilling ikke har meldt seg klart kvalifiserte søkere, 
kan likevel en søker ansettes for begrenset tid når muligheten for tidsbegrenset ansettelse er 
nevnt i kunngjøringen og vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige 
kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden, som ikke må vare over tre år.  

Saksfremlegg for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling skal inneholde en 
oppfølgingsplan for kvalifisering med tydelig angivelse av milepæler og ansvar. 

 
§ 18 Ansettelse i stilling som stipendiat og postdoktor  
 

Ansettelse av stipendiat og postdoktor gjøres av ansettelsesutvalget. Beslutningen baseres 
på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelse, grunnkvalifikasjoner, prosjektenes relevans 
for de ulike ph.d.-programmenes profil, og motivasjon og personlig egnethet for å lykkes med 
å fullføre et doktorgradsprosjekt/ postdoktorprosjekt innenfor den normerte tiden.  

                                                             

13 Prosedyre for sorteringskomite 

14 Universitets og høyskoleloven § 6-3 (3) og (6) 
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Kap. 1 Generelt 
 

Tilsettingsreglementet gjelder fra 02.5.2018 
Tilsettingsreglementet er regulert av Arbeidsmiljøloven, UH-loven med aktuelle forskrifter, 
Hovedavtalen og Landsoverenskomsten. 
 
§ 1 Virkeområde 
 

Dette reglementet gjelder for ansettelser i alle typer stillinger ved VID vitenskapelige 
høgskole med unntak av rektorstillingen.  
 
 

Kap. 2 Stillinger 
 

§ 2 Arbeidsgivers styringsrett 
 

 Arbeidsgiver kan beslutte: 
 Innhold, funksjons- og ansvarsområder for stillinger 
 Krav til stillinger 
 Stillingsbeskrivelse og stillingsannonse 

 
Hovedavtalen har bestemmelser knyttet til informasjon, samarbeid og medbestemmelse.  
 
§ 3 Avklaring av stillingsbehovet i forhold til budsjett og bemanningsplan 
 
Tilsetting i faste stillinger og behov for tilsetting i nye stillinger skal være avklart med rektor.  
. Behov begrunnes i virksomhets 
/handlingsplan, bemannings-/kompetanseplan og budsjett. Følgende må vurderes, beskrives 
og begrunnes: 

 I hvilken stilling/stillingskategori (faglig administrativ stilling, teknisk stilling, 
administrativ stilling, høgskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent, 
professor) det skal foretas tilsetting 

 Krav til stillingen for kompetanse og spesialitet  
 Spesielle krav, arbeids- og ansvarsområder som eventuelt skal tillegges stillingen. 
 For undervisnings- og forskerstillinger skal stillingens fagområde defineres.  
 For undervisnings- og forskerstillinger skal beskrivelse av stillingens innhold, ansvar 

og kompetansekrav være i samsvar med høgskolens vedtatte generelle 
stillingsbeskrivelser for vitenskapelig stilling. (sak 15/01321). 

 Om den som tilsettes skal være forpliktet til å gjennomgå en bestemt opplæring, for 
eksempel pedagogisk kvalifisering eller norskopplæring, innen en fastsatt tidsfrist. 

 Ved tilsetting i vitenskapelig stilling i lavere stillingskategori enn utlyst, tilsettes det 
normalt kun midlertidig, jf. UH-loven, og med krav om at førstestillingsnivå oppnås.  

 For tekniske og administrative stillinger skal beskrivelse av stillingens innhold, ansvar 
og kompetansekrav være i samsvar med høgskolens vedtatte generelle 
stillingsbeskrivelser for administrative stillinger (sak 15/01321). 
 
 

Kap. 3 Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger og teknisk 
administrative stillinger 
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§ 4  Tilsettingsmyndighet/tilsettingsorgan 
 

a) Høgskolestyret 
Styret selv foretar utlysning og tilsetting i stilling som    

 Rektor 
Høgskolestyret har beslutningsmyndighet når det gjelder  

 Betenkning for og etablering av professorat 
 

b) Tilsettingsmyndighet delegert til tilsettingsutvalget 
Tilsetting i stilling som professor, dosent, II-stillinger1, øvrige undervisnings- og 
forskerstillinger og administrative stillinger samt lederstillinger er delegert til 
Tilsettingsutvalget. For faglige lederstillinger benyttes åremål, jfr. UH-loven § 6-4.  Også 
personlig opprykk for professor og dosent er delegert til Tilsettingsutvalget.  
 

c) Tilsettingsmyndighet delegert til enhetsleder  
Tilsetting i midlertidige stillinger på inntil 1 år er delegert til enhetsleder. Tilsettingsutvalget 
orienteres om alle midlertidige tilsettinger foretatt av ledere, med unntak av: 
1. Midlertidige tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger hvor avtalt arbeidstid ikke 

overstiger 10 % stilling 
2. Tilsetting av timelærere/timelønnede inntil 2 måneder og/eller hvor timer for det avtalte 

tidsrom, ikke overstiger gjennomsnittlig 14 timer pr uke (tilsvarer 37 % stilling, jfr. 
innmeldingsreglene for SPK).  
 
d) Innstillingsmyndighet ved tilsetting 

1. Rektor har innstillingsmyndighet ved tilsetting i stilling hvor rektor er nærmeste 
overordnede, samt i enkelte strategiske tilsettinger. 

2. Enhetsleder har innstillingsmyndighet ved tilsetting i stillinger underlagt enheten, med 
unntak av stillinger i neste punkt dersom disse er underlagt enheten 

3. Prorektor for forskning har innstillingsmyndighet ved tilsetting av stipendiater 
 
§ 5  Myndighet ved permisjon, oppsigelse og ny innplassering av stilling 
 

a) Permisjon  
(jfr. AML og tariffavtalen) 
1. Ledere kan behandle permisjonssøknader med og uten lønn for et tidsrom på inntil 1 år. 

Tilsettingsutvalget skal orienteres om beslutning, med unntak av permisjoner for et 
tidsrom på inntil 2 måneder. 

2. Permisjonssøknader utover 1 år behandles som vedtakssaker av Tilsettingsutvalget.  
3. Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljøloven kapittel 12:  

a. Permisjonssøknader hjemlet i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til og med § 12-10, § 
12-13 og § 12-15 (foreldrepermisjon, omsorgspermisjon, mv) saksbehandles 
av leder og Tilsettingsutvalget orienteres.  

b. Tilsettingsutvalget skal orienteres om beslutning vedrørende permisjoner etter 
arbeidsmiljøloven § 12-12 Militærtjeneste, for permisjoner inntil 1 år. 

c. Tilsettingsutvalget skal orienteres om permisjoner etter arbeidsmiljøloven § 
12-11 Utdanningspermisjon, for permisjoner inntil 1 år. 
 

                                                           

1 Ved ansettelse i II-stilling har arbeidstakere sin hovedstilling ved annen institusjon og en bistilling i inntil 20% 
ved VID. Formålet er bygging av relasjoner mellom utdanningsinstitusjoner/andre samfunnsaktører og tilførsel 
av spisskompetanse, jf. UHL §6-6. En bistilling tilsvarer ikke en ordinær liten deltidsstilling.  
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b) Ny lønnsmessig innplassering av stilling/omgjøring av stilling 
1. Innplassering av ledig stilling ved utlysning behandles av leder i samråd med HR-

seksjonen. Tillitsvalgte kan kreve drøfting av lønnsplassering i henhold til 
Landsoverenskomsten punkt 2.5.6. Ved utarbeidelse av tilbud drøfter leder 
lønnsplassering med HR-seksjonen, som har ansvar for at innplasseringen er i tråd med 
høgskolens overordnede lønnspolitikk og sikrer likeverdige betingelser for ansatte. 

2. Leder skal inntil 12 måneder etter ansettelse i virksomheten, og ved overgang fra 
midlertidig til fast ansettelse vurdere arbeidstakers lønnsplassering på ny innenfor 
stillingens lønnsalternativer, jf. Landsoverenskomsten § 2.5.6. Leder drøfter forslag til 
lønnsplassering med HR-seksjonen, som har ansvar for at innplasseringen er i tråd med 
høgskolens overordnede lønnspolitikk og sikrer likeverdige betingelser for ansatte. 

3. Ved ny innplassering av stilling/omgjøring av stilling for en ansatt ved høgskolen, legges 
saken frem for Tilsettingsutvalget for beslutning. Forskjellen i arbeidstakerens arbeid og 
ansvar i ny innplassert stilling sammenlignet med tidligere stilling skal fremgå. Ny 
innplassering i stilling som håndteres etter Landsoverenskomsten punkt 2.5.3 etter krav 
fra en av ansattes organisasjoner med forhandling mellom partene, behandles ikke av 
Tilsettingsutvalget. 

4. Ny innplassering av stillinger grunnet omstilling behandles i drøftingsmøte mellom 
arbeidsgiver og tillitsvalgte. 

5. Ved gjeninntreden i fast stilling, (f.eks. etter lederverv) får arbeidstaker avlønning 
tilsvarende tidligere stilling. For å sikre likeverdige betingelser for ansatte kan det foretas 
justeringer som samsvarer med stillingens lønnsutvikling.  

6. For arbeidstakere som går tilbake til høgskolelektorstilling etter kvalifiseringsløp til 
førstestilling, gjøres evt. lønnsjusteringer etter/ i tilknytning til at førstekompetanse er 
tilkjent.  
 
c) Oppsigelse 
Tilsettingsutvalget skal orienteres om oppsigelser. Enhetsleder utarbeider 
orienteringssak.  

 
§ 6 Tilsettingsutvalget 
 

a) Tilsettingsutvalgets sammensetning 
1. Arbeidsgiversiden har 3 representanter med personlig vararepresentant: Rektor leder 

utvalget, og velger arbeidsgiversidens representanter/vara og utpeker nestleder for 
utvalget. HR-sjef er sekretær for utvalget. 

2. Arbeidstakersiden har 2 representanter med personlig vara valgt av AU for tillitsvalgte2. 
3. Studentene har 1 representant med vara. Vara har møte- og talerett i utvalget. 

 
b) Møter 

1. Leder innkaller til møtet. 
2. Tilsettingsutvalget er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede, og 

både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert.  
3. Vedtak fattes ved vanlig flertall. Utvalgets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  
4. Ved behov, innkalles leder for den enhet tilsettingen gjelder med talerett knyttet til egne 

saker. 
 
c) Klage over vedtak 

1. Medlemmer av Tilsettingsutvalget har rett til å få protokollført, dersom man mener at 
vedtaket faller utenfor lov og avtaleverk, tilsettingsreglene eller vedtak i høgskolestyret.  

                                                           

2 AU = Arbeidsutvalg 
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Dersom minst tre medlemmer klager over et vedtak skal klagesaken legges frem for 
styret. Klage må fremsettes i møtet. 

 
§ 7 Utlysning av ledig stilling 
 
Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og på intranettet, og tilsetting skjer 
etter alminnelig konkurranse.   
Ved kun intern utlysning av fast stilling, skal dette gjøres kjent via intranettet (jf AML § 14-1). 
Ordinære undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut med krav om førstekompetanse og 
kunngjøres nordisk/internasjonalt. Unntaksvis3 kan disse kravene fravikes når saken på 
forhånd har blitt drøftet med rektor. 
Dersom det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere, kan det tilsettes midlertidig i lavere 
stillingskategori. Dersom arbeidstaker opparbeider seg de ønskede kvalifikasjoner, skal fast 
ansettelse i høyere stillingskategori behandles på nytt i tilsettingsutvalget som en 
vedtakssak.  
Dersom arbeidstaker har blitt ansatt midlertidig, men stilling ble lyst ut som en fast stilling, 
kan leder vurdere fast ansettelse dersom arbeidstaker oppnår ønskede kvalifikasjoner i løpet 
av ansettelsesperioden.  
 
§ 8 Tilsetting uten forutgående utlysning av ledig stilling 
 

a) Studieleder 
1. Utlysning av åremålsstillinger som studieleder utlyses via intranett. Fornyelse av 

åremålsstilling kan gjøres uten utlysning. 
 
b) Vilkår for direkte tilsetting (UH-loven §6-3) 

Ved direkte tilsetting kan utlysning utelates: 
1. Når det for å oppnå strategiske mål er viktig å få besatt stillingen så raskt som mulig 
2. Når det av drifts-/virksomhetskritiske hensyn er behov for en rask tilsetting 
3. For å sikre nødvendig kompetanse når det mest sannsynlig ikke er mulig å skaffe bedre 

kompetanse gjennom utlysning  
4. Når stillingen har vært utlyst uten at det har meldt seg søkere som oppfyller stillingens 

kompetansekrav 
5. Når det, i helt spesielle tilfeller, er ønskelig å knytte til seg en bestemt kompetanse 
6. Det kan være hensiktsmessig å foreta direkte tilsetting ved: 

a. Midlertidig tilsetting i vikariater i inntil ett år. 
b. Arbeidsforhold som ikke overstiger 14 timer pr. uke/37 % stilling, herunder 

timelærere/timelønnede.  
c. Stillinger som er knyttet til oppdrag og forskningsprosjekter som er eksternt 

finansiert.   
 
§ 9 Prosedyre ved direkte tilsetting 
 
1. Ekstern utlysning skal alltid vurderes. Forslag om direkte tilsetting skal begrunnes ut i fra 

punktene i § 8 og drøftes med tillitsvalgte lokalt. 
2. Det skal dokumenteres at den som ansettes, oppfyller stillingens kompetansekrav. 
3. HR-sjef går igjennom saken før den sendes videre til høgskolens ledermøte/rektor. 

Rektor fatter beslutning om unntak fra offentlig utlysning. Rektor kan delegere 
beslutningen til HR-sjef. 

4. Tilsettingsmyndighet utarbeider innstilling for tilsetting som sendes Tilsettingsutvalget. I 
innstillingen redegjøres det fra drøftingsmøte med tillitsvalgte. 

                                                           

3 For stillinger som er knyttet til praksisstudier, ferdighetstrening eller simulering mm.  
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5. Tilsettingsutvalget fatter beslutning om tilsetting.  
 
§ 10 Prosedyre for tilsetting ved fortrinnsrett 
 
Dersom en arbeidstaker etter arbeidsmiljølovens bestemmelser har krav på fortrinnsrett:  
1. Foretar arbeidsgiver tilsetting uten utlysning 
2. Leder redegjør for bakgrunnen for saken og arbeidsmiljølovens bestemmelser for 

arbeidstakers rettskrav på stilling. 
3. Tilsettingen foretas administrativt og saken sendes Tilsettingsutvalget til orientering. 

 
§ 11 Prosedyre ved utlysning av stilling 
 
1. Enheten oppretter og har ansvar for tilsettingssak i P360 med leder som saksansvarlig, 

og videre saksbehandling planlegges sammen med HR-seksjonen. 
2. Forslag til annonsetekst og eventuell stillingsbeskrivelse/-betenkning utformes av 

stillingens nærmeste leder.  
3. Ved utlysning av professorater bør søknadsfristen være minimum 4-6 uker, - for øvrige 

vitenskapelige stillinger minimum 3 uker og for administrative stillinger minimum 2 uker. 
Fristen beregnes fra den datoen stillingsannonsen blir publisert.  

4. Ved utlysning av stilling sender HR-seksjonen annonsetekst til alle tillitsvalgte i 
vedkommende enhet jf. Overenskomsten 2.5.6:  

Tillitsvalgte har tre dager til å komme med merknader knyttet til lønnsplassering 
 
§ 12 Behandling av søknader 
 
Etter at status i Jobbnorge er oppdatert genererer systemet en utvidet søkerliste over søkere 
som inneholder navn, alder, utdanning og yrkeserfaring. Søkerlisten er ikke offentlig ettersom 
høgskolen er en privat virksomhet. 
 
Når det gjelder behandling av undervisnings-, forsker- og stipendiatstillinger, vises det til 
kapittel 4. 
 
§ 13 Intervju og innhenting av referanser 
 
1. Kandidater som vurderes som best kvalifisert skal kalles inn til intervju.  
2. Intervjuutvalg oppnevnes av innstillende myndighet og bør ha samme sammensetning 

ved samme tilsettingssak. Utvalget består av: 
 2 representanter fra arbeidsgiver, der i blant nærmeste leder 
 1 representant for tillitsvalgte 

3. Innhold i intervju og særskilte forhold som ønskes tatt opp i intervju skal være avklart på 
forhånd.  

4. Arbeidsgiverrepresentantenes rolle i intervjuutvalget: 
 Sørge for at søkernes rettigheter og plikter ivaretas 
 Vurdere søkernes kvalifikasjoner, personlig egnethet, samt institusjons- og 

arbeidsmiljøhensyn 
5. Tillitsvalgtes rolle i intervjuutvalget: 

 Se til at søkernes rettigheter og plikter ivaretas.  
 Mulighet til å komme med innspill til intervjuutvalgets leder vedrørende søkernes 

kvalifikasjoner og egnethet samt arbeidsmiljø. Det er ikke de tillitsvalgtes oppgave å 
intervjue. 

6.  Leders rolle: 
 lede og gjennomføre intervjuet 
 innstille den eller de søkerne som er kvalifisert for stillingen   
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7. For søkere som skal innstilles, skal det innhentes referanser fra søkers nåværende 
og/eller tidligere arbeidsgiver. Det innhentes normalt minst to referanser for søkere som 
innstilles, for lederstillinger skal det innhentes minst tre referanser. Referanser innhentes 
ikke uten søkers samtykke. 

8. For søkere som innstilles i fast vitenskapelig stilling, og som ikke har vært ansatt ved 
høgskolen tidligere, skal det være gjennomført prøving av pedagogiske ferdigheter. 

9. Leder med innstillingsmyndighet lager innstilling til tilsettingsutvalget  
 
§ 14 Innstilling 
 
1. Innstillingen skal inneholde: 

 Vurdering fra sakkyndig utvalg (for de tilsettinger hvor dette kreves) 
 Søknadene 
 Utvidet søkerliste 
 Stillingsannonse 
 Begrunnelse for utvalget av kandidater til intervju  
 Omtale av aktuelle kandidater, med redegjørelse for intervju, pedagogisk prøving og 

referanser  
 Begrunnelse for innbyrdes rangering og konklusjon. Det skal fremkomme hva som ble 

vektlagt i rangeringen.  For fullstendig omtale av søkernes utdanning og praksis kan 
det henvises til utvidet søkerliste, som vedlegges innstillingen.  

 Innstillingen skal kun inneholde søkere som det er reelt å tilsette. 
 For innstilte kandidater skal ansettelseshistorikk ved VID beskrives. 

2. Innstilling i vitenskapelige stillinger foretas ut fra en samlet vurdering av de 
vitenskapelige/faglige kvalifikasjonene, inklusive praktisk-pedagogisk kompetanse og 
formidlingskompetanse, bedømmelse fra sakkyndig utvalg, vurdering av personlig 
egnethet for stillingen, innhentede referanser, intervju og prøveforelesning. Sakkyndig 
vurdering oversendes tilsettingsmyndigheten. Søkere informere først om innstillingen 
etter at tilsettingsutvalget har fattet vedtak i saken. Det er nærmeste leder som har 
ansvar for å informere søkere som har blitt intervjuet. 

 
 

Kap. 4 Bestemmelser som gjelder spesielt for undervisnings-, 
forsker- og stipendiatstillinger  

 

§ 15 Sorteringskomité 
 
Ved tilsetting i undervisnings-, forsker- og stipendiatstillinger gjøres det i hvert tilfelle en 
vurdering av om det er hensiktsmessig å bruke sorteringskomité. Sorteringskomiteen skal 
foreta en grovsortering av søkerne for å finne frem til de best kvalifiserte søkerne. 
Sorteringskomiteens arbeid etterfølges av den sakkyndige komité, som leverer en sakkyndig 
vurdering på grunnlag av søkernes søknad, cv, publikasjonsliste/ vitenskapelige arbeider, 
praktisk-pedagogiske kompetanse og formidlingskompetanse, erfaring fra ledelse, 
prosjektledelse og prosjektakkvisisjon, m.m. 
Det vises til egne retningslinjer for sorteringskomiteens arbeid (sak 16/00429) og for 
sakkyndige komitéers arbeid (lenke kommer). 
 
§ 16 Bedømmelse av vitenskapelig kompetanse 
 
1. De vitenskapelige kvalifikasjonene (inkl. forskningskompetanse, praktisk-pedagogisk 

kompetanse, formidlingskompetanse, ledelseskompetanse og prosjektutvikling og -
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akkvisisjon) til søkere til undervisnings- og forskerstilling, inkl. bistillinger, skal bedømmes 
av oppnevnte faglige sakkyndige før enhetsleder avgir sin innstilling.  

2. Opprykk begrunnet i høyere vitenskapelig kompetanse kan skje når det foreligger en 
enstemmig faglig sakkyndig bedømmelse. 

3. Ved oppnevning av sakkyndig utvalg skal de sakkyndiges habilitet vurderes. 
4. Når det foretas sakkyndig bedømmelse, skal begge kjønn om mulig være representert 

blant de sakkyndige. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal 
komiteen ha et medlem fra et annet land.  
Sakkyndig komite/utvalgs sammensetting avhenger av stillingens kompetansekrav: 

 
 Ved bedømmelse av stilling som professor skal komitéen bestå av minst tre 

personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkerens 
fagområde, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger § 2-2.  

 Ved bedømmelse av stilling som dosent skal sakkyndig utvalg bestå av tre 
medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høgskole med 
professorkompetanse på søkers fagområde og to medlemmer med 
dosentkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkers fagområde, jf. §2-3.  

 Ved bedømmelse av stilling som førsteamanuensis og førstelektor skal sakkyndig 
utvalg bestå av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem må ha kompetanse over 
førstestillingsnivå. De øvrige må minst ha førsteamanuensiskompetanse ved 
bedømmelse av stilling som førsteamanuensis og førstestillingskompetanse ved 
stilling som førstelektor. 

 
5. Ved søknad fra ansatte ved høgskolen om opprykk til førsteamanuensis, hvor 

kompetanse er dokumentert ved utdanning, er det ikke krav om sakkyndig bedømming.  
6. Når det til fast undervisnings- og forskerstilling ikke har meldt seg klart kvalifiserte 

søkere, kan likevel en søker ansettes for begrenset tid når muligheten for 
tidsbegrenset ansettelse er nevnt i kunngjøringen og vedkommende har 
forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av 
ansettelsesperioden, som ikke må vare over tre år (UHL § 6-5).  
7. Ved tilsettinger i fast undervisnings- og forskerstillinger stilles det krav til pedagogisk 

basiskompetanse. Ansatte som mangler slik pedagogisk basiskompetanse skal få 
tilbud om kursing ved egen institusjon og kravet om pedagogisk basiskompetanse må 
oppfylles innen tre år (sak 17/00614). 

8. Når det til en stilling kun er søkere med kompetanse som høgskolelektor, og ingen søker 
om opprykk til førstestilling, kan tilsettingsorganet gjøre unntak fra krav om sakkyndig 
vurdering.  

9. Ved midlertidig tilsetting i undervisnings- og forskerstilling for inntil ett år, kan det gjøres 
unntak fra krav om sakkyndig vurdering. Forlengelse av midlertidig stilling utover ett år 
kan kun foretas, dersom det foreligger en slik vurdering. 

10. Tilsettingsutvalget fatter vedtak om oppnevnelse av sakkyndig utvalg ved tilsetting og ved 
opprykk og tilkjenning av kompetanse (alle nivå). Det vises for øvrig til 
saksbehandlingsregler i FOR 2015-17-09 nr. 963: Forskrift om 
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

 
HR-seksjonen utarbeider veiledning for sakkyndig utvalg i forbindelse med tilsetting og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  
 
Referanse: 

 Retningslinjer for opprykk (sak 16/00437) 
 Sjekkliste for søknad om personlig opprykk (lenke kommer) 
 Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer (kommer) 
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§ 17  Tilsetting i stilling som stipendiat og postdoktor  
 
1. Tilsetting av stipendiat/postdoktor baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelse, 

grunnkvalifikasjoner, prosjektenes relevans for de ulike ph.d.-programmenes profil, og 
motivasjon og personlig egnethet for å lykkes med å fullføre et doktorgradsprosjekt/ 
postdoktorprosjekt innenfor den normerte tiden. 

2. Ved tilsetting i stipendiatstilling/postdoktorstilling nedsetter innstillende myndighet en 
sakkyndig komité for å vurdere søkere på stillingen(e): 
 Komiteen skal ha minst to medlemmer som er vitenskapelig ansatt som 

førsteamanuensis eller professor. 
 Komiteen skal ha ekstern representasjon. 
 Tilsettingsutvalgets medlemmer kan være medlem av komiteen, men må i så fall 

fratre den videre behandlingen av saken.  
3. Ved sammensetning av komitéen skal det legges vekt på relevans i forhold til utlysningen 

og relevante fagområder. 
4. Komiteen skal vurdere søkernes prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan med 

utgangspunkt i: 
 Utlysningstekst 
 Veiledning for søkere til stipendiatstilling 
 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID 
 Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.-utdanningene ved VID  
 Eventuell betenkning for stillingen  
  

5. Komiteen skal avgi uttalelse om: 
 Hvilke prosjekter som tilfredsstiller krav nevnt i pkt 4 ovenfor 
 Begrunnet rangering av kvalifiserte prosjekter 

6. Vurderinger av de enkelte søkerne i uttalelsen fra komiteen sendes de respektive søkere 
så snart disse vurderingene foreligger. Uttalelsen kan ikke påklages, men søkeren kan 
innen to uker komme med merknader til uttalelsen før endelig avgjørelse om tilsetting 
gjøres. 

7. Ved tilsetting i stipendiatstilling /postdoktorstilling nedsetter prorektor som innstillende 
myndighet intervjuutvalg i samsvar med § 13. 

8. Prorektor innstiller etter intervjuene og tilsettingsutvalget tilsetter. 
 
Det vises for øvrig til saksbehandlingsregler i FOR 2006-01-31 nr 102: Forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat 
 
Referanse: 

 Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.-utdanningene ved VID 
https://www.vid.no/filer/retningslinjer-utfyllende-bestemmelser-phd/ 

 Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstilling (lenke kommer) 
 Veiledning for søkere til stipendiatstilling https://www.vid.no/filer/veiledning-for-

sokere-pa-ph-d-stilling/ 
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VEDLEGG TIL TILSETTINGSREGLEMENT 
 

Private rettssubjekters forhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven 
VID vitenskapelige høgskole privat rettssubjekt 
Som privat institusjon er VID vitenskapelige høgskole underlagt offentlighetsloven og 
forvaltningsloven kun når det fattes enkeltvedtak. Fordi VID vitenskapelige høgskole er privat, og 
ansatte ikke er offentlige tjenestemenn, er de ikke omfattet av enkeltvedtak i forhold til 
forvaltningsloven og offentlighetsloven i forbindelse med ansettelser, oppsigelse, suspensjon eller 
forflytting. Imidlertid definerer universitets- og høyskoleloven (§7-6) andre tilfeller hvor private 
høgskoler fatter enkeltvedtak. 
Forvaltningslovens § 1, 2. setning, definerer virkeområder for loven. Her fremgår at privat 
rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffes enkeltvedtak eller utferdiges 
forskrift. Tilsvarende fremgår av offentlighetslovens § 1, 2.setning. 
Enkeltvedtak og forskrift er definert i forvaltningslovens § 2, b og c:  

 Enkeltvedtak er vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer  

 Forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer.  
 

I spørsmål som gjelder de ansatte kommer arbeidsmiljølovens og tariffavtalens bestemmelser til 
anvendelse i tillegg til universitets- og og høyskoleloven, forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger 
som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Også i nevnte lover og forskrifter er det bestemmelser 
som kun gjelder offentlige universiteter og høyskoler. 
 
VID vitenskapelige høgskole omfattes heller ikke av forvaltningsforskriftens bestemmelser i § 15 om 
utvidet søkerliste, § 17 å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere eller § 18; 
innstilling. 
I og med at VID vitenskapelige høgskole ikke omfattes av offentlighetsloven ved ansettelser, gjelder 
heller ikke unntaksbestemmelsene i loven § 6 nr. 4 der det hjemles adgang til offentliggjøring av 
søkerliste. Det innebærer at søkere til stillinger ved VID vitenskapelige høgskole ikke har krav på å få 
tilsendt søkerliste. 
I spørsmål som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed kommer arbeidsmiljølovens og 
Hovedavtalens bestemmelser til anvendelse, i tillegg til lov om universiteter og høyskoler med 
unntak av bestemmelser som eksplisitt gjelder offentlige universitet og høgskoler. Forskrift til 
ovennevnte lov om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent 
og spesialistkandidat og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
gjelder også. 
 
Vurdering av tilpasning til loven ut fra konkurransehensyn 
Når det gjelder spørsmålet om hvor vidt høgskolen kan velge å legge forvaltningsloven og 
offentlighetslovens bestemmelser til grunn når det gjelder ansatte og søkere til stilling ved 
høgskolen, vil personopplysningsloven få anvendelse.  
 
I henhold til personopplysningsloven § 1, 1.setning er formålet med loven å beskytte den enkelte 
mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Av 
personopplysningslovens § 5 fremgår bestemmelsene i loven gjelder om ikke annet følger av en 
annen særskilt lov som regulerer behandlingsmåten. Statlige universitet og høgskoler har slik 
hjemmel i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Tilsvarende hjemmel finnes ikke for private 
høgskoler. 
VID vitenskapelige høgskole har derved ikke hjemmel for å offentliggjøre opplysninger om søkere. 
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Taushetsplikt 
I henhold til personopplysningsloven § 2, 1.ledd er personopplysninger opplysninger og vurderinger 
som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger er, i henhold til 
personopplysningsloven § 2, 2. ledd, enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel 
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike 
bruksområder.  
Mottatte opplysninger fra søkerne skal behandles som fortrolig. Opplysninger man mottar fra 
referanser må behandles konfidensielt.  
Taushetsplikten gjelder enhver som utfører oppgaver i tilknytning til tilsettingssaker. Taushetsplikten 
gjelder også tillitsvalgte som deltar i intervjuutvalg og Tilsettingsutvalg.  
 
Søkerliste 
En liste over søkere til en stilling er personopplysninger, dette gjelder både forenklet søkerliste og 
utvidet søkerliste. VID vitenskapelige høgskole kan kun offentliggjøre søkerliste til søkere og andre 
dersom søkerne aktivt har gitt samtykke til dette.  
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Arkivsak-dok.: 19/02358-5 Arkivkode.:    
Saksbehandler Christine Myrdal Lukash 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 24.09.2020 

 
   

 
 

Kreering av Olivier Randrianjaka til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret kreerer Olivier Randrianjaka til philosophiae doctor. 
 

Sammendrag 
Olivier Randrianjaka, Senter for misjon og globale studier, leverte 04.02.2020 inn sin 
avhandling «Sin, Purification and Sacrifice: Analysis and Comparison of Texts from the Book 
of Leviticus and Malagasy Traditional Rituals».  
 
Rektor oppnevnte 13.02.2020 følgende komité for å bedømme avhandlingen, etter at 
Forskningsutvalget på et tidligere tidspunkt hadde behandlet forslag til komitémedlemmer:  
 
 

•  Professor Jean Koulagna, I’Institut OEcumenique de Théologie Al 
   Mowafaga 
•  Professor emeritus Karl William Weyde, MF vitenskapelig høyskole 
•  Førsteamanuensis Hilde Wallem Nielssen, NLA Høgskolen 
•  Førsteamanuensis Tina Dykesteen Nilsen, VID vitenskapelige høgskole 

 
Bedømmelseskomiteen meddelte 27.05.2020 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 rektor på vegne av 
Forskningsutvalget 25.06.2020 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å forsvares offentlig, og 
oppnevnte de samme medlemmer som prøveforelesnings -og disputaskomité.   
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen: 
  

•  Professor Jean Koulagna, som første ordinære opponent 
•  Professor emeritus Karl William Weyde, som andre ordinære opponent 
•  Førsteamanuensis Hilde Wallem Nielssen, som tredje ordinære opponent  

 
Doktorgradsprøvene ble avholdt digitalt 18.08.2020. Bedømmelseskomiteen ga Randrianjaka 
følgende tema for prøveforelesningen:  
  
«Potentials and problems with comparative approaches in African biblical hermeneutics».  
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. 
Det samme har disputasleder, Kari Storstein Haug, gjort.  
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Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-
forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Olivier Randrianjaka til 
philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Randrianjaka har vært veiledet av professor Jostein Ådna (VID), professor Hans Austnaberg 
(VID) og førsteamanuensis Gunnar Magnus Eidsvåg (Universitetet i Stavanger).  
 
 

Vedlegg:  
Vedlegg legges i sak 16/00882 
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Arkivsak-dok.: 15/01061-4 Arkivkode.: 011 
Saksbehandler Cecilie Claviez 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 24.09.2020 

 
   

 
 

Revisjon av instruks for styret i VID 
 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret har gjennomgått instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole og godkjenner forslaget til 
revidert instruks med de innspill som framkom i møtet. 
 

Sammendrag 
Det er behov for en gjennomgang av gjeldende instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole. Dette 
begrunnes i følgende forhold: 
 
Styreinstruksen for VID vitenskapelige høgskole AS under punkt 2 ‘Høgskolestyrets ansvar’ er hjemlet i 

Universitets- og høyskoleloven (Uhl) § 9-1. VID er også et aksjeselskap og styrets ansvar reguleres derfor også 
av aksjeloven kapittel 6.    
 
Dette tilsier at styreinstruksen revideres for å korrigere at styrets ansvar også reguleres av aksjeloven. Til 
sammen blir det altfor mange bestemmelser å gjengi i en styreinstruks, så forslaget er å skrive at 
«[Høgskolestyret er øverste organ for høgskolen, og] høgskolestyrets ansvar er hjemlet i aksjeloven kapittel 6 
og universitets- og høyskoleloven kapittel 8» uten å referere til bestemmelsenes fulle tekst.  
 
Nestsiste setning av avsnittet revideres til: «Høgskolestyret har videre det overordnede ansvaret for at 
høgskolen drives i samsvar med dens grunnlag og formål slik dette kommer til uttrykk §§ 3 og 4 i høgskolens 
vedtekter.» 
 
Vedlagt følger gjeldende styreinstruks med spor ending for å synliggjøre forslag til revisjon.    
 
 

Vedlegg:  
Instruks for styret VID vitenskapelige høgskole AS, revidert 18.06.2019 – utkast 17.09.2020 
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Vedtatt av høgskolestyret 15.09.2015, revidert 18.06.2019 og 
24.09.2020 
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Denne styreinstruksen er fastsatt av styret i VID vitenskapelige høgskole AS i henhold 
til § 6-23 i aksjeloven av 1997. 
 

1 Instruksens formål 
Instruksen skal regulere høgskolestyrets ansvar, oppgaver, saksbehandling og 
arbeidsform, avklare styreleders og rektors arbeidsoppgaver og plikter overfor 
høgskolestyret, og forholdet mellom styret og rektor.  
 

2 Høgskolestyrets ansvar 
Høgskolestyret er øverste organ for høgskolen, og høgskolestyrets ansvar er hjemlet 
i aksjeloven kapittel 6 og i Universitets- og høyskoleloven (Uhl) § 9 – 1.: 

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den 
faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt 
og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de 
rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 
(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter 
delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin 
avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 
følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige 
begrensninger i adgangen til å delegere. 

Høgskolestyret har videre det overordnede ansvar for at høgskolen drives i samsvar 
med dens grunnlag og formål slik dette kommer til uttrykk i §§ 3 og 4 i høgskolens 
vedtekter.  
I det følgende benevnes ”høgskolestyret” med ”styret”. 
 

3 Styrets oppgaver 
Styret skal behandle saker som er pålagt i lov og vedtekter, samt de saker som følger 
av denne styreinstruksen. Herunder skal styret behandle saker som ligger utenfor 
rektors lov- eller vedtektsbestemte kompetanse fordi disse etter høgskolens forhold er 
av uvanlig art eller er av stor betydning, jf. også punkt (17.7). 
 
Styret plikter å iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine 
arbeidsoppgaver. 

3.1 Hvilke saker som skal styrebehandles  
Styret skal blant annet behandle og treffe nødvendige beslutninger i følgende saker:  

 
a) Ansette og avsette høgskolens rektor. 
b) Fastsette retningslinjer for og føre tilsyn med høgskolens virksomhet.  
c) Fastsette høgskolens budsjett og godkjenne regnskap, og påse at regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
d) Saker som styremedlemmer eller rektor krever behandlet. 
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Styret skal sørge for at høgskolen har nødvendige prosedyrer for HMS (Helse, Miljø 
og Sikkerhet) og etisk ansvar, samt se til at disse følges. 

3.2 Styrets tilsynsansvar 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og høgskolens virksomhet for øvrig. 
Styrets medlemmer skal i alle henseender ivareta høgskolens interesser. 
Styret og rektor er ansvarlige for at eierstyret/VID Holding er orientert om viktige 
hendelser og utviklinger i høgskolen, herunder om alle saker som kan ha vesentlig 
betydning for høgskolens økonomiske stilling som helhet, eller som er av uvanlig art i 
forhold til høgskolens ordinære og formålsbestemte virksomhet. 
 
Planer, vedtak mv. som kan forventes å kreve kapitaltilførsel eller innebærer en 
vesentlig endring i høgskolens risikoprofil, skal forankres i eierstyret /VID Holding på 
forhånd.  
 

4 Styrets sammensetning og beslutningsdyktighet 
Styret har elleve medlemmer. Av disse er 6 eksterne medlemmer valgt av 
aksjonærene, inntil 3 medlemmer valgt av de ansatte og inntil 2 medlemmer valgt av 
studentene. I tillegg velges det 2 varamedlemmer for henholdsvis eksterne 
medlemmer valgt av aksjonærene, medlemmer valgt av de ansatte og medlemmer 
valgt av studentene. Hvert kjønn skal være representert i henhold til likestillingsloven 
§ 13 
I styreleders fravær ledes møtene av nestleder i styret.  
Rektor er styrets sekretær. 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 
Styrets medlemmer har plikt til å møte med mindre vedkommende har gyldig forfall. 
1. varamedlem for aksjonærvalgte styremedlemmer innkalles fast. Forfall skal meldes 
rektor så snart som mulig. Rektor sørger for at varamedlemmer innkalles. Disse 
innkalles fortløpende etter rekkefølgen på listen over varamedlemmer. 
 

5  Permisjon, fratredelse mv 
Medlem av styret som har permisjon, fratrer vervet i permisjonstiden. Varamedlem 
trer da inn som fast medlem.  
 

6  Habilitet 
Det vises til Forvaltingslovens § 6 om krav til habilitet. 
Styrets medlemmer har selv et ansvar for å vurdere egen habilitet og kan ikke delta i 
behandlingen av saker hvor vedkommende er inhabil. Dersom et medlem av styret 
mener å være inhabil, eller er i tvil om sin habilitet, skal vedkommende legge frem 
spørsmålet for styret til avgjørelse. Ved styrets behandling av spørsmål om et 
medlems habilitet, fratrer vedkommende møtet. 
Dersom et medlem er inhabilt, fratrer vedkommende møtet ved behandling av saken. 
Varamedlem innkalles dersom dette er praktisk mulig. 
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7  Styremedlemmenes rettigheter og plikter 
Styrets medlemmer har rett og plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det 
er ikke anledning til å stemme blankt annet enn ved valg. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.  
Styremedlemmene tilkommer honorar og reisedekning etter fastsatte retningslinjer. 
 

8 Taushetsplikt 
Behandling av saker underlagt taushetsplikt skal foregå i lukkede møter. Fortrolige 
opplysninger som fremkommer eller referat fra interne diskusjoner i lukkede møter, 
skal ikke bringes videre. Brudd på lovbestemt taushetsplikt kan medføre rettslige 
reaksjoner. 
Dokumenter med opplysninger underlagt taushetsplikt skal samles inn ved møtets 
slutt. Det er ikke tillatt for medlemmene å kopiere eller videreformidle slike 
dokumenter. 
 

9 Styremøter – plan 
Styret skal normalt ha 6-7 møter i året, 3-4 i vårhalvåret og 3 i høsthalvåret. 
Fastsetting av datoer for møtene gjøres av styret for minst ett år av gangen, etter 
forslag utarbeidet av rektor i samarbeid med styreleder. I den grad det er mulig settes 
opp en plan for saker som skal behandles innen fastsatte frister. 
 
Styreleder skal, i samråd med rektor, sørge for at styret avholder møte utover de faste 
styremøtene dersom det er behov for det. For øvrig skal styreleder innkalle til møte 
hvis to styremedlemmer eller rektor krever det. 
 

10 Innkalling og saksdokumenter 
Innkalling og saksliste utarbeides og gjøres tilgjengelig av rektor. 
Saksdokumentene skal, som hovedregel, gjøres tilgjengelig senest én uke før møtet 
skal finne sted og gjøres samtidig tilgjengelig på høgskolens web 
og læringsplattform. 
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig for varamedlemmer til styret. Personalsaker og 
andre saker unntatt offentlighet sendes normalt ikke ut til varamedlemmer. 
Innkallingen skal vedlegges nødvendig saksutredning og dokumentasjon. Innkalling 
og saksdokumenter legges normalt i styreportalen.  
Tillitsvalgte får tilgang til saksdokumentene (unntatt personalsaker og andre saker 
unntatt offentlighet) på høgskolens web samtidig med øvrige ansatte og studenter. 
 

11  Styremøtene 
Styret skal behandle saker og treffe beslutning i møte. Møte kan unntaksvis avholdes 
som telefonkonferanse. Styret avgjør om saker som ikke er satt opp på 
møteinnkallingen, likevel skal behandles i møtet. 
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Saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte, kan legges frem for 
styreleder til avgjørelse på styrets vegne, med mindre saken er av vesentlig karakter 
eller det er lovmessige begrensninger. Vedtak fattet av styreleder legges frem for 
styret til orientering i neste styremøte. 
Styremøtene ledes av styreleder, eventuelt nestleder dersom styreleder ikke er til 
stede. Har styreleder eller nestleder forfall, eller ikke kan delta i behandlingen av en 
enkeltsak, skal det velges en settemøteleder av de øvrige medlemmene. 
 
Rektor avklarer med styreleder hvem fra administrasjonen som møter i styret.   
 
Styremøtene er åpne, men kan lukkes hvis saker som skal behandles er av en slik 
karakter at dette anses nødvendig, eksempelvis personalsaker eller andre saker av 
sensitiv karakter, der det av strategiske eller andre tungtveiende grunner anses viktig 
at saken unndras offentlig innsyn. Styreleder skal, i samråd med rektor, foreslå om 
møtene skal lukkes for andre enn styrets medlemmer/varamedlemmer og de i 
administrasjonen som er gitt møterett. Dette synliggjøres i sakslisten og avgjøres av 
styret ved godkjenning av innkalling og saksliste. Styret kan, i spesielle saker, innkalle 
andre til møte. 
 
Et forslag vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme 
avgjørende. Skriftlig avstemming finner sted dersom et medlem krever dette. 
 

12  Protokoll 
Det skal skrives protokoll fra styremøtene. Protokollen skal utarbeides så snart som 
mulig etter styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal sendes styreleder til 
godkjenning før den sendes øvrige styremedlemmer. Det gis en merknadsfrist på 6 
dager og eventuelle merknader sendes samtlige medlemmer i styret. Etter 
merknadsfristen legges protokollen til elektronisk signering av styremedlemmene i 
styreportalen. Signeringsfristen er 1 uke. Når samtlige styremedlemmer har signert, 
anses protokollen som godkjent og publiseres på høgskolens web og 
læringsplattform.  
Protokollen skal angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets vedtak. 
Videre skal protokollen inneholde en kortfattet saksfremstilling og kort angi vesentlige 
synspunkter som er kommet fram i styrets behandling av saken og som har betydning 
for forståelsen av vedtaket og oppfølgingen av saken. Protokollen skal gjengi alle 
framsatte forslag med forslagsstillerens navn og styrets behandling av forslaget. Er 
styrets beslutning ikke enstemmig, skal antall stemmer for og imot angis.  
 
Medlemmene og rektor har adgang til å komme med protokolltilførsel, som i så fall må 
varsles under sakens behandling og fremsettes før møtet er avsluttet. 
          
Protokollen skal medtas i saksdokumentene til påfølgende styremøte til orientering.  
 

13 Oppfølging av styrets vedtak 
Rektor er ansvarlig for gjennomføring og iverksettelse av styrets vedtak. På 
anmodning kan rektor redegjøre for styret om oppfølgingen av vedtaket. 



45/20 Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID

6 
 

14  Evaluering 
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Styret fastsetter i møteplanen for styret, når og 
i hvilken form evalueringen skal skje. 
 

15  Offentlighet og informasjon 
Dokumenter som skal behandles av høgskolestyret, gjøres tilgjengelig for ansatte og 
studenter samtidig med at dokumentene sendes styrets medlemmer, med mindre 
rektor har besluttet å unnta dokumentene offentlighet. 
Styrets forhandlinger er fortrolige. Informasjon til presse/media om styrets behandling 
av saker eller vedtak skal, i den grad det anses nødvendig, gjøres av styreleder, med 
mindre annet er avtalt særskilt mellom styreleder og rektor.  
 

16 For øvrig om styreleders ansvar, oppgaver og fullmakter 
Styreleder er, sammen med rektor, VID vitenskapelige høgskoles rettslige 
representant, og disse forplikter høgskolen utad med sin felles underskrift, jf. 
vedtektenes § 7. 
      
Styreleder kan selv, etter samtale med og råd fra rektor, treffe avgjørelser i saker som 
bør avgjøres hurtig og som er av mindre betydning for høgskolens samlede virksomhet 
og økonomi. I slike saker bør styreleder i alminnelighet rådføre seg med styrets 
nestleder og senest i påfølgende styremøte orientere styrets øvrige medlemmer om 
saken. 
          
Styreleder representerer styret utad i saker som ikke omfattes av den daglige ledelse, 
jf. punkt 3 og 17.7. I den grad det er mulig, bør styreleder samrå seg med rektor før 
styreleder avgir uttalelse. I uttalelser av stor prinsipiell betydning bør styreleder også 
samrå seg med styrets nestleder. Styret skal i det første påfølgende møte gis 
orientering om slike saker. 
 

17  Rektors ansvar, arbeidsoppgaver og plikter overfor styret 

17.1 Overordnet om rektors arbeidsoppgaver 
Rektor har ansvaret for den daglige ledelse av høgskolens virksomhet og skal utøve 
den daglige ledelse i henhold til lov og vedtekter, herunder høgskolens formål, og skal 
for øvrig følge pålegg og gjeldende retningslinjer fra styret. Rektor skal særlig påse at 
høgskolens virksomhet drives i samsvar med lov om universiteter og høgskoler. 
Rektor skal sørge for at høgskolens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  
 
Rektor har et ansvar for å søke løsninger som er gode for VID vitenskapelige høgskole 
som helhet, samt lojalt følge opp gjeldende rutiner og planer for å sikre god drift og 
utvikling for høgskolen som helhet.  
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17.2 Rapportering til styret 
Rektor skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om 
høgskolens virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at 
rektor gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan 
også kreves av det enkelte styremedlem. 

17.3 Forberedelse av saker som skal styrebehandles 
Rektor skal forberede og legge frem saker til behandling i styret i samråd med 
styreleder, på en slik måte at samtlige deltakende styremedlemmer får et 
tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag. I forkant av hvert styremøte skal 
det avholdes møte med tillitsvalgte (hovedsammenslutningene).   

17.4 Møterett mv. i styret 
Rektor har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og uttale seg med mindre 
annet vedtak er truffet av styret i den enkelte sak. 
 
For øvrig deltar de medlemmer av administrasjonen som rektor, i samråd med 
styreleder, finner er hensiktsmessig for behandling av vedkommende sak. I den grad 
styret skal behandle saker som vedrører selskapets datterselskaper, skal rektor, hvor 
dette finnes hensiktsmessig for behandlingen av vedkommende sak, og etter samråd 
med styreleder, besørge at daglig leder for vedkommende datterselskap deltar under 
styrets behandling. 

17.5 Rektors saksbehandling av saker som skal fremmes for styret 
Alle saker som fremmes for styret til vedtak eller for tilslutning, skal på forhånd være 
behandlet av rektor med mindre styret bestemmer noe annet. 

17.6 Rektors ansvar for gjennomføring av styrevedtak 
Rektor er ansvarlig for å gjennomføre de vedtak som styret fatter med mindre vedtaket 
bestemmer noe annet. 

17.7 Begrensninger i rektors kompetanse 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter høgskolens forhold er av uvanlig art 
eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret til behandling. 
 
Rektor kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når 
styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for høgskolen. Styret skal 
i så fall snarest underrettes om avgjørelsen.  

17.8 Representasjon utad 
Rektor representerer høgskolen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. 

17.9 Rektors habilitet 
Det vises til punkt 6. 
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.09.2020 VID 
vitenskapelige høgskole AS  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Høgskolestyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for 2020 for VID vitenskapelige høgskole AS 

28.09.2020. 
2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling og agenda for ekstraordinær generalforsamling. 
 

Sammendrag 
I henhold til høgskolestyrets vedtekter § 6 skal generalforsamlingen velge medlemmer til høgskolestyret.  
Valgperioden for styremedlemmer valgt av generalforsamlingen utløper 31.12.2020. I henhold til prosedyre for 
valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i VID vitenskapelige høgskole vedtas en innstilling til aksjonærvalgte 
styremedlemmer som fremmes til vedtak for høgskolens generalforsamling av styret i VID Holding AS. I henhold 
til høgskolens vedtekter § 9 fastsettes godtgjørelse til styret av selskapets generalforsamling, basert på en 
innstilling fra VID Holding AS.  
 
Generalforsamlingen innkalles av selskapets (høgskolens) styre og skal behandle og avgjøre følgende saker: 
 

1. Vurdering av fullmakter til å representere eierne  
2. Valg av møteleder og medundertegner av protokoll fra møtet  
3. Godkjenning av innkalling  
4. Valg av styremedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2022 
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret for perioden 01.01.2021-31.12.2022 

 
Styret får med dette forslag til innkalling og agenda for ekstraordinær generalforsamling 2020 for VID 
vitenskapelige høgskole AS til godkjenning.  
 

Vedlegg:  
1. Innkalling og agenda 
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VID vitenskapelige høgskole 
Postboks 184 Vinderen, 0319 OSLO · T: 990 90 005 · post@vid.no · vid.no · Org.nr: 915635520 

 

 

INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HØSTEN 2020 

I VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS 
 

ORGANISASJONSNUMMER 915635520 
 

 
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i VID vitenskapelige 
høgskole AS. 
 
Tidspunkt: Mandag 28.09.2020  
Sted: Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk via styreportalen Admincontrol 
 
Til behandling foreligger følgende saker:  
 
1 VURDERING AV FULLMAKTER TIL Å REPRESENTERE EIERNE 
Hver av representantene bes om å legge fram dokumentasjon på fullmakt til å 
representere eierne på generalforsamlingen. 
 
2 VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLL FRA MØTET 
 
3 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
4 VALG AV STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 – 31.12.2022 
Valgperioden for styremedlemmer valgt av generalforsamlingen utløper 31.12.2020. 

Generalforsamlingen skal i henhold til høgskolens vedtekter velge minst seks 

aksjonærvalgte styremedlemmer. De aksjonærvalgte styremedlemmene skal alltid 

utgjøre et flertall av styrets medlemmer og styrets leder utpekes av 

generalforsamlingen blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.  

I henhold til styreinstruks for VID vitenskapelige høgskole av 15.09.2015 kap. 4, velger 

aksjonærene 6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Hvert kjønn skal være 

representert i henhold til likestillingsloven § 13.  

I henhold til prosedyre for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i VID vitenskapelige 

høgskole har styret i VID Holding AS vedtatt en bindende innstilling til aksjonærvalgte 

styremedlemmer som fremmes for høgskolens generalforsamling til endelig vedtak. 

Styrets forslag til vedtak: 
Vedtak formuleres i møtet 

5 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 01.01.2021-

31.12.2022 
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I henhold til høgskolens vedtekter § 9 fastsettes godtgjørelse til styret av selskapets 
generalforsamling. Styret for VID Holding AS har behandlet saken og foreslår, i tråd 
med majoritetseiers forslag, at styrehonorar for styremedlemmer i VID vitenskapelige 
høgskole fastsettes på nivå med tilsvarende styrer. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Vedtak formuleres i møtet. 

 

 

Oslo, 17.09.2020 

           
      

Torger Reve (sign)     Bård Mæland (sign.) 

Styreleder      Daglig leder/rektor 
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Denne behandlingen '47/20 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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Orientering om prolongering av midlertidig forskrift 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar saken til orientering. 
 

Sammendrag 
Som følge av situasjonen som oppsto i kjølvannet av koronapandemien, viste det seg nødvendig å 
nedfelle enkelte særlige bestemmelser i forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole. 

Det ble derfor utarbeidet en midlertidig forskrift til nevnte forskrift. Den har som formål å sikre at 
studenter kan fullføre emner og utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold 
knyttet til koronaviruset. Den midlertidige forskriften varte i utgangspunktet til 1. september 2020, men 
ble forlenget til 31. desember 2020.  

Det er styret som fastsetter forskrifter. Styrets instruks sier at styreleder på styrets vegne kan avgjøre 
saker som ikke kan vente til neste møte, med mindre saken er av vesentlig karakter eller det er 
lovmessige begrensninger. Gitt behovet for rask ekspedering valgte styreleder å ta denne 
unntaksbestemmelsen i bruk. Det ligger i dette at saken ikke vurderes å være av vesentlig karakter 
som følge av den korte varigheten, og at det ikke finnes lovmessige begrensninger for å gjøre det. 

Rektor orienterte styret om saken i e-post sendt 18. august 2020. 

Styret skal i tråd med styreinstruksen orienteres i påfølgende styremøte fra da unntaksbestemmelsen 
ble tatt i bruk, og styret orienteres derfor formelt i styremøtet 24. september 2020. 

Den midlertidige forskriften foreligger på Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-21-386 
 
 
 
 
 
 



7/20 Orientering om prolongering av midlertidig forskrift - 15/01436-43 Orientering om prolongering av midlertidig forskrift : 2020 forlengelse av midlertidig forskrift 21 mars 2020 om tillegg til forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole

Midlertidig forskrift 21. mars 2020 nr. 386 om tillegg til 
forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, 
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole  

Fastsatt av styret ved VID vitenskapelige høgskole 21. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 
2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-9 sjuende ledd.  

§ 1 Formål 
Formålet med denne forskriften er å sikre at studenter kan fullføre emner og 
utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold knyttet til korona-
viruset (Covid-19). 

Alle endringer gjort med hjemmel i denne forskriften skal ivareta de faglige kravene 
ved utdanningene.    

§ 2 Egenmelding 
Rektor kan tillate egenmelding ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse, 
arbeidskrav og eksamen. Fravær ved egenmelding vil regnes som gyldig fravær og gi 
de samme rettigheter som ved fravær dokumentert ved legeattest eller tilsvarende 
annen dokumentasjon.  
 
§ 3 Endring av obligatoriske aktiviteter 
Rektor kan endre obligatoriske aktiviteter i utdanningene, herunder arbeidskrav og 
nærværsplikt, samt fristen for gjennomføring av disse.  
 
§ 4 Endring av progresjonskrav 
Rektor kan endre progresjonskrav i utdanningene for å hindre at studenter blir 
forsinket i gjennomføringen 
 
§ 5 Endring av eksamensform og gjennomføringstidspunkt 
Rektor kan endre eksamensform for et emne, samt tidspunktet for gjennomføring av 
eksamen. 
 
§ 6 Dispensasjon for obligatoriske aktiviteter som vilkår for å avlegge eksamen 
Dersom en student eller fakultetet er forhindret fra å gjennomføre eller vurdere 
obligatoriske aktiviteter på grunn av forhold knyttet til Covid-19, kan det gis 
dispensasjon slik at studenten likevel kan avlegge eksamen. Fakultetet gir studenten 
en frist for å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten. Eksamensresultat er ikke 
gyldig før de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.  

 
§ 7 Endring av sensorordninger 
Fakultetet kan endre sensorordning på et emne grunnet forhold 
knyttet til Covid-19, med mindre det strider med bestemmelser i 
universitets-og høyskoleloven.    

 
§ 8 Sensurfrist 
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Rektor kan utvide sensurfristen på grunn av forhold knyttet til Covid-19. Denne 
bestemmelsen gjelder alle eksamener. Sensurfristen skal som hovedregel ikke 
overskride mer enn to uker ut over opprinnelig sensurfrist.  
 
§ 9 Fullmakt til rektor 
Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere endringer i tråd med § 1 i denne forskriften. 
Styret orienteres om endringene. 
 
§ 10 Varighet 
Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 31. desember 2020.  
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Denne behandlingen '8/20 Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020' har ingen saksframlegg.
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Denne behandlingen '9/20 B-Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020' har ingen saksframlegg.
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