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MØTEPROTOKOLL  
 

Rektors ledermøte i VID 
 
Dato: 11.05.2021 kl. 08:30 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 20/02529 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anita Lyssand, konstituert dekan FH 

  
Forfall:  Benedicte Sørensen Strøm, dekan FH 
  
Andre: Margrethe S. Løfqvist, studiesjef, til sakene 74/21 og 75/21 og 

Vidar Steder Brundtland til saken 79/21  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver  
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72/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
73/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
 
74/21 Sak til rektors ledermøte om foreløpige søkertall i det 
nasjonale samordna opptaket og i høgskolens lokale opptak 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 74/21 

 
 
Vedtak 
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Rektors ledermøte drøftet oppfølging av søkertallene i årets samordna opptak. Det 
jobbes med å få søkerne til å velge VID som sitt studiested frem mot studiestart. Det 
planlegges med noe, og mer enn tidligere, overbooking basert på tidligere års 
erfaring. Viktig å spre ro og tillit i linjene om dette. Vi holder interessen for VID høy 
gjennom aktiv medieomtale og merkevarebygging. Det ble også nevnt at den kritiske 
minimumsgrensen for når starte opp et tilbud skal vurderes. Normalt vil dette være 
20-25 studenter med noen unntak som rektor bestemmer. Det skal igangsettes en 
prosess på dette når det gjelder neste års opptak. Når det gjelder søkningen til 
Sandvika og Helgeland ønsker rektor en strategisk tenkning rundt oppfølgingen av 
tilbudene med tanke på bruk av studieplasser i god tid før annonsering av 
studieplasser 1. desember 2021. Dette må inn i en større strategisk tekning 
(emerging startegy) rundt desetraliseringssatsningen til VID. Faktorer som må 
vurderes er profilering, veivalg, og porteføljeutvikling. Ellers opplevde campus 
Stavanger dårligere tall enn antatt, og ønsker å løfte studieprogrammene i forkant av 
ny campus 2022. Kommunikasjonsavdelingen skal bistå alle campuser i dette 
arbeidet. Dessuten skal årets mediekampanje rettet mot BA i sykepleie evalueres, og 
kommer som egen sak til RLM senere. Oppfølging: Prorektor for utdanning kommer 
med sak til RLM om strategi tilknyttet desentraliseringssatsningen.  
 
 
75/21 Innføring av digitale vitnemål ved VID - hvordan og når? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 75/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og selv om det er et ønske om å gå over til digitalt 
vitnemål allerede nå, er det viktig at det ikke er noen risiko som går utover 
studentene på en negativ måte. Det digitale vitnemålet skal implementeres gradvis; 
studentene får nå i vår både digitalt og fysisk vitnemål, inntil den digitale løsningen er 
ferdigstilt av UNIT. Alle studenter skal informeres i god tid neste år om at de får 
vitnemålet digitalt.  
 
 
76/21 Mandat til VIDs arbeid på internasjonalisering av utdanning 
og forskning 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 76/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og støttet mandatet for arbeidet om 
internasjonalisering av utdanning og forskning med følgende kommentarer: (1) 
Prorektor for forskning jobber tett med ny prodekan for forskning ved fakultet for 
helsefag (starter 1. juni) spesielt når det gjelder involveringen av FOU-lederne i 
workshopen i august, (2) dekanene må få rapporten som skal diskuteres i 
workshopen tidlig slik at de har tid til å spille inn kommentarer, og (3) rektors rådgiver 
innkaller prorektorene og direktør administrasjon til møte om plan for milepæler i 
strategiprosessen om ny strategi for VID 2022-2024.    
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77/21 Intern revisjon av kvalitetssystem 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 77/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og takket arbeidsgruppen for viktig arbeid. Det skal 
jobbes med forenkling og tydeliggjøring når det gjelder hvordan vi kan forbedre 
kvalitetssystemet, derunder oppfølgingspunktene. Spesielt er forbedrings- og 
avvikssystemet kritisk å håndtere, både når det gjelder teknisk løsning og omfang.   
Oppfølging: (1) Prorektor for utdanning følger opp konsekvensene av 
internrevisjonen på kvalitetssystemet i sin helhet, (2) prorektor for utdanning og 
direktør administrasjon følger opp punktet om forbedrings- og avvikssystemet, og 
kommer tilbake til RLM med en oppfølgingssak.  
 
 
78/21 Læringsmiljøundersøkelsen 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 78/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og noterte at resultatene går igjen i andre 
undersøkelser (Studiebarometeret, SHoT-undersøkelsen). Det er viktig å jobbe 
målrettet med å snu resultatene. Nå har vi både symptomene og diagnosen, og 
trenger konkret oppfølging. For å lykkes med godt læringsmiljø kreves det bevissthet 
på alle nivå, også emnenivå, om hvordan opprettholde en kultur for 
studentmedvirkning. Dekanene følger opp arbeid med det sosiale miljøet, digital 
literacy osv., i tett samarbeid med studentparlamentet og prorektor for utdanning. Det 
bør lages et opplegg for opplæring i organisasjonsarbeid for de tillitsvalgte og 
studentparlamentet, gjerne etter lignende mal som fakultet for teologi, diakoni og 
verdibasertledelse har brukt tidligere. Bedre bevissthet på hvordan vi bruker 
studentrepresentantene er også viktig. Oppfølging: Dekanene følger opp det 
langsiktige arbeidet med det sosiale miljøet i samarbeid med prodekan for utdanning.  
Direktør administrasjon følger opp opplæringsopplegg, og holder ellers i kontakten 
med studentparlamentet. 
 
 
79/21 Samarbeid VID-TVL 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 79/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og det er grunnlag for å gå videre med å utforske 
mulighetene for VID tilknyttet en redaksjonell kanal der viktige samfunnsspørsmål blir 
debattert og belyst i samfunnet vårt. Viktig å utforske spørsmål omkring blant annet 
profil og målgruppe. Det ble vedtatt at seksjonsleder for kommunikasjon og 
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markedsføring er prosjektleder for saken, og følger opp med saksansvarlig i Vårt 
Land. Ønskelig at vedkommende deltar på neste ledermøte 25.5.2021.  
 
 
 
80/21 Veileder for vurdering i akademiske karriereløp 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 80/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet veilederen for vurdering i akademiske karriereløp, og 
vedtok at VID skal sende et høringssvar i saken med frist 1. juni. Oppfølging: 
Prorektor for forskning samarbeider med prorektor for utdanning, Knut Holter og 
seksjonsleder for HR-avdelingen om svar. Dette er en viktig sak som er relevant opp 
mot internasjonaliseringsarbeidet. Samtidig er det en egen sak under ny 
hovedstrategi for VID 2022-2024.  
 
 
81/21 Ansvarsfordeling ved organisering av studentarrangementer 
på tvers i VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 81/21 

 
 
Vedtak 
Rektors ledermøte drøftet saken, og vedtok at det for semesterstart i august 2021 
legges opp til så mye fysisk program som mulig, og så mye digitalt program som 
nødvendig. I det digitale programmet skal det være sentrale innslag som er felles for 
alle campus, og det skal lages en digital hilsen fra rektor. Det er ønskelig at det 
arrangeres gudstjeneste ved semesteråpning- og avslutning, men at denne skal 
tydelig skilles fra resten av programmet, som et reelt frivillig tilbud. På sikt skal det 
jobbes med å rigge et system der kommunikasjonsavdelingen er tydeligere inne i 
slike arrangement. Det skal legges opp til samarbeid med SLIPP om digitale 
løsninger. Formatet fremover kan være en profesjonell digital produksjon på en egnet 
plattform. Det legges opp til at campusansvarlige fremover skal være mer 
driftsorienterte. Det planlegges en sak til ledermøtet på dette temaet. For 
semesterstart 2021 vil VID melde tilbake ønske om at kunnskapsministeren deltar i 
Sandvika, og videohilsen fra ham og helse- og omsorgsministeren til de digitale 
åpningene. Rektors rådgiver sender bestillingen til Kunnskapsdepartementet.  
 
 
82/21 Orientering om planlagt informasjon til ansatte om VID-
dagene 2022 og foreløpig budsjett 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rektors ledermøte i VID 11.05.2021 82/21 

 
 
Vedtak 
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Rektors ledermøte tok saken til orientering.   
 
 
83/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
1. Høringsinvitasjoner per 07.05.2021 
 
Disse sakene ble meldt inn før møtet: 
2. Budsjettføringer 
3. Samlinger for rektors ledermøte før og etter sommerferien  
4. internasjonal utveksling til høsten 

 
Vedtak: 
1. Rektorsledermøte vedtok å svare på følgende høringer: (1) Direktør 

administrasjon sjekker med økonomiavdelingen om høring av forsalg til endringer 
i egenbetalingsforskriften, (2) prorektor for forskning er saksansvarlig for 
høringssvar til høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og 
karriereutvikling fra Kunnskapsdepartementet, (3) Margrethe S. Løfqvist/Anders 
Persson er saksansvarlige for høring forlengelse av midlertidig forskrift om 
gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med 
utbruddet av covid-19 fra Kunnskapsdepartementet.  

2. Rektors ledermøte fikk en første orientering om skisse til budsjettprosess. Denne 
saken kommer tilbake til ledermøtet i slutten av mai. Styret skal få til behandling 
overordnede satsninger på sitt styremøte 14. juni. Rektor vil omsette satsningene 
til budsjettføringer. Det planlegges en budsjettkonferanse 1-2. september 2021 
der budsjetteringen vil bli diskutert grundig, men tidspunktet er ikke fastlagt ennå. 
Satsningene kommer fra styringsdialogmøtene og blir aggregert til et overordnet 
nivå. Dette er store saker med budsjettmessige konsekvenser (digitalisering, 
kompetanseløft, nytt ph.d.-program osv.). Direktør administrasjon vil kvalitetssikre 
saken føre den går til styrebehandling.  

3. Rektors ledermøte planlegger en fysisk samling 21-22.juni i Oslo hvis 
smittesituasjonen tillater det. Det planlegges også en samling i september på 
Ullensvang når ny dekan for fakultet for sosialfag er på plass.      

4. Rektors ledermøte bekreftet tidligere vedtak i saken at det ikke åpnes opp for 
fysisk utveksling til høsten. Det er mye usikkerhet rundt smittetrykket i verden, og 
det er veldig krevende å legge opp til individuelle unntak. Det skal legges godt til 
rette for fysisk utveksling så snart dette er mulig, og forhåpentligvis fra og med 
vårsemesteret 2022.  

 
ORIENTERINGSSAK: 
 
 
Saknr Arkivsak Tittel 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-egenbetalingsforskriften/id2842470/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-egenbetalingsforskriften/id2842470/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-holland/id2846294/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-holland/id2846294/
https://vid.public360online.com/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=339379
https://vid.public360online.com/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=339379
https://vid.public360online.com/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=339379
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5/21 17/01074-6 Invitasjon til digitale, regionale innspillsmøter - 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
2023-2032 

 
Rektors ledermøte vedtok at VID deltar på de regionale innspillsmøtene. Prorektor for 
forskning er saksansvarlig, og melder tilbake vår deltakelse til 
Kunnskapsdepartementet innen fristen 18. mai. 
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