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Bjørg Tørresdal holdt denne gangen en åpning for styremøtet.  
 
 
37/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 14. juni 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 41/21 

 
 
Vedtak  
Det ble fremmet en kommentar til sakslisten. Orienteringssak 5/21 (Prolongering av 
midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved 
VID vitenskapelige høgskole) er egentlig en vedtakssak, og foreslås endret til 
vedtakssak.  
 
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 14. juni 2021 godkjennes med 
endringen ovenfor.  
  
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/21 Rektors orienteringer 14. juni 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 41/21 

 
 
Møtebehandling 
I sin muntlige orientering om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i 
VIDs strategiplan, noterte rektor blant annet stortingsmeldingene som har kommet 
denne våren, og som gir VID mulighet til å komme i posisjon og bli lyttet til. VID er 
invitert til bilaterale dialogmøter med statsråd Asheim i Kunnskapsdepartementet og 
administrerende direktør i Forskningsrådet rett over sommeren. VID deltar også i 
høringsmøtene om revidert langtidsmelding for forskning og høyere utdanning, og vil 
avgi høringssvar innen fristen 10. september. VID fortsetter å utvikle sin pedagogiske 
kompetanse gjennom Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) og 
har fått på plass ny senterleder. Siden etableringen i desember 2018 har senteret fått 
10 medarbeidere som skal jobbe for å fremme pedagogiske læring for hele VID. Etter 
ansettelse av ny dekan ved Fakultet for sosialfag (som tiltrer 1. oktober) skal det 
rekrutteres ny dekan for helsefag som tiltrer 1. januar 2022. Det jobbes også med 
prosjektinntjening, og VID fikk før styremøtet tilslag på et større prosjekt med 
Kirkerådet innenfor frivillighet. Rektor nevnte også at det lyses ut midler til nye 
fremragende forskningsmiljøer ved VID. Det er to år siden sist utlysning og formålet 
er å bygge opp et bærekraftig forskningsmiljø som kan posisjonere seg nasjonalt og 
internasjonalt over en lengre periode. Det ble det også orientert om sonderinger opp 
mot fremtidige samarbeidspartnere når det gjelder universitetsambisjonene. Det 
planlegges blant annet en SWOT-analyse som en del av en utgreiing om dette som 
styret vil få en orientering om i neste styremøte. Det har blitt gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse denne våren, og det legges opp til en gjennomgang av 
resultatene i høst. Da vil man også følge opp ‘den nye normalen’ og føringer på blant 
annet det å jobbe hjemmefra. Det jobbes også frem en handlingsplan på 
omdømmebygging (employer branding) som vil gi VID et løft med rekruttering og 
sikre god kompetanse.  
 
Styret takket rektor for orienteringen, og uttrykte at de er fornøyde med 
aktivitetsnivået ved VID. Det ble stilt spørsmål om status for forskningsprosjektet 
sammen med VID Holding knyttet til ideelle organisasjoners særpreg og merverdi. 
Her jobbes det med å samle interessenter for å sikre langsiktig og tilstrekkelig kraftfull 
finansiering, og å få på plass et system for datainnsamling på tvers av virksomhetene 
for å kunne generere forskning på dette feltet. Det var knyttet interesse rundt 
dialogmøtene med KD og NFR, og styret ønsker at tema om forskning, og hvordan 
flere aktører enn kun de etablerte universitetene kan lykkes med eksterne midler, blir 
tatt opp.  
 
Styret stilte også spørsmål omkring studentplasser til høsten, f.eks. i BA sykepleie, 
og hvordan det jobbes med å få fylt opp de tilgjengelige plassene. Her jobber 
studieseksjonen med å finne riktig nivå på overbooking. Grunnet praksis må antall 
studenter som tas opp vurderes grundig og tilpasses tilgjengelige praksiskapasitet i 
samarbeid med særlig helseforetak og andre UH-institusjoner, men VID har god 
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erfaring med dette. Det ble også kommentert på tiltak knyttet til å fremme 
fremragende forskningsmiljø ved VID, og problemstillingen rundt hvor mye ressurser 
man skal bruke på å hente inn eksterne ressurser (spesielt knyttet til ordninger med 
høy konkurranse, som for eksempel sentre for fremragende forskning).  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
39/21 Ledelsesrapport 1. tertial 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 39/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon presenterte ledelsesrapporten for 1. tertial 2021. 
 
Resultatregnskapet per 1. tertial er ca. 14,7 MNOK bedre enn budsjett. Balansen 
viser at høgskolen har god likviditet. De foreløpige økonomiske beregningene viser at 
resultatet for 2021 vil bli bedre enn budsjettert. 
 
Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 54,7 prosent 
(måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 15,2 prosent (måltall 18 prosent). For tilsvarende periode i 
2020 var andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse på 51,4 prosent og 
andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse 13,1 prosent. 
 
Sykefraværet for første tertial 2021 ligger på 6,1 prosent og er således høyere enn 
måltallet på 5 prosent og på ca. samme nivå som tilsvarende perioder i 2020 (6,1 
prosent) og 2019 (5,9 prosent). 
 
For 2020 har VID produsert 252,3 publiseringspoeng som er høyere enn i 2019 
(200,3). Det er stor usikkerhet knyttet til publikasjoner per 1. tertial 2021, men det er 
god grunn til å tro at VID når samme antall poeng som i 2020. 
 
Høgskolestyret drøftet rapporten og uttrykte tilfredshet med VIDs resultater pr. 1. 
tertial 2021. Samtidig ble det kommentert at sykefraværet er høyt (spesielt 
langtidssykefraværet), og at det er forventninger om at det jobbes aktivt med å 
redusere dette. Det ble stilt spørsmål om det er driftsmessige konsekvenser ved at 
ledige stillinger ikke er blitt tilsatt enda. Det ble også stilt spørsmål om 
driftskostnadene kan forventes å gå opp til høsten, og om det finnes en oversikt over 
hvor mye som er spart fordi driften har blitt organisert litt annerledes grunnet 
pandemien.  
 
Direktør administrasjon svarte at når det gjelder sykefraværet er dette sammensatt, 
og flere faktorer som coivd-19, høyt trykk med digital omlegging av undervisning og 
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studentveiledning, og generelt høyere arbeidspress, spiller inn. Faktorer som 
alderssammensetning og kjønn (kvinner er oftere syke, og 70% av de ansatte ved 
VID er kvinner) påvirker også. Fakultet for helsefag er mest utfordret. I Oslo er antall 
studenter per faglærer 17-18 mens i Bergen er tallet 13. Samtidig har man ikke 
lykkes med å fylle opp de ledige postene optimalt. Dette vil ha oppmerksomhet 
fremover, og målrettede tiltak skal sette inn for å endre sykefraværet.  
 
Når det gjelder lønnskostnadene har disse blitt periodisert (det er én måned med 
etterslep). Lønnsoppgjøret er ikke tatt inn, men det er lagt inn et estimat i budsjettet 
som er innenfor det det er planlagt for (2,7%).  
 
Når det gjelder driftsmessige besparelser etter pandemien er disse i hovedsak 
knyttet til mindre reiseaktivitet og reduserte lønnsutgifter. En konsekvens av 
pandemien er forsinkelser hos stipendiatene, noe som kan resultere i færre 
disputaser innenfor ett av ph.d.-programmene (diakoni, verdier og profesjonell 
praksis). Her kan det bli en betydelig nedgang fra sju disputaser i 2020.  
 
Styret var interessert i å vite hvordan VID forholder seg til den offentlige støtten som 
har kommet gjennom pandemien. Her er erfaringen at UH-sektoren ikke kan regne 
med å få kompensert alt. Spesielt forsinkelser knyttet til stipendiatene må tas for 
egen regning. Midlene som har kommet for å hjelpe studentene til å gjennomføre blir 
fulgt godt opp, og blir avsatt kun til dette formål. Det har vært stort fokus på å få 
studentene igjennom, og ytterligere ressurser vil bli brukt for å få dette til. 
Avslutningsvis uttrykte styret at det viktig å sette inn tiltak som kan møte risiko knyttet 
til gjennomføring og etterslep. Det ble også gitt ros til VIDs lærere for godt tilrettelagt 
oppfølging av studentene gjennom pandemien.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar ledelsesrapporten 1. tertial 2021 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
40/21 Digitalisering som treffer: Rapport om digitalisering av faglig 
og administrativ virksomhet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 40/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon presenterte digitaliseringsrapporten, og hvordan den 
gjennom en analyse nåsituasjonen knyttet til digitalisering av utdanning, forskning og 
administrative støttetjenester, foreslår tiltak til videre oppfølging.  
 
Styret takket for rapporten, og var fornøyd med at den var i rapportform, og tett 
tilknyttet den øvrige strategiprosessen ved VID. Styret opplevde at den var 
interessant å lese, og klarte å balansere egne strategiføringer opp mot føringene 
som er gitt av Unit. Det ble stilt spørsmål om hvordan man planlegger investeringer 
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for digitalisering, og hvordan man forholder seg til de systemene som finnes allerede. 
Gjennom Stiftelsen er VID med i et ERP-system (enterprise resource planning), og 
det vurderes nå på hvilken måte et helhetlig digitalt system for studenter kan settes 
ut i livet. VID har ikke et intranett, og det vurderes løsninger for dette. Det ble også 
spurt om cybersikkerhet og hvordan dette er tatt høyde for. I forbindelse med 
hackingen av Stortinget i vår, ble også VID rammet. Her følges det tett opp med 
føringer fra Uninett, og anbefalinger som kommer fra nasjonale myndigheter.  
 
Styret kommenterte på hvor viktig det er å lykkes med dette arbeidet. Vi må ha en 
sterk grunnmur før initiativene kan rulles ut, og det er ofte forbundet med en stor 
kostnad. Den formelle involveringen av vernetjenesten og de tillitsvalgte som sentrale 
aktører i arbeidslivet er viktig, og dette bør komme tydeligere frem i videre arbeid.   
 
Styret noterte også kompleksiteten knyttet til åpenhet på den ene siden og sikkerhet 
på den andre, og viktigheten av å lykkes med denne balansegangen. På 
forskningssiden anbefales det at de ansatte som jobber med forskning får et bredt 
programtilfang. Det ble også kommentert at nåsituasjonen oppleves ærlig, og at det 
er en problemstilling knyttet til antall system tilgjengelig, når hvilke skal brukes, hvor 
ting skal lagres, hvor man finner informasjon, når man får på plass digital 
fraværsregistrering osv. Det er en jobb å gjøre med å sette i gang tiltak. Ettersom 
mye av dette kan ta bort arbeidsbelastningen bør man komme raskt i gang med 
oppfølgingen. Det ansees som et viktig prinsipp at faglig og pedagogiske vurderinger 
skal ligge til grunn for anskaffelser av nye system. Dette må balanseres med god 
kompetanse inn mot anskaffelser. Å avskaffe system er også en sentral avveiing som 
må tas. Viktig også å vurdere målgrupper som berøres av tiltakene fra hele spennet 
med ansatte, studenter og andre eksterne. Samtidig kan det være nyttig å ytterligere 
prioritere tiltak. Hvilke er lavthengende frukter som kan gi rask effekt? Hvilke skal nås 
på lengre sikt? Hvilke rutiner bør virksomheten kvitte seg med? En godt planlagt 
prosess kan gi nyttig læring. Involvering, motivasjon og tilrettelagt opplæring er 
nødvendig for å lykkes med digital omlegging. Et sentralt ledelsespunkt som holder i 
dette, er avgjørende. Bruk av penger til målrettede tiltak støttes.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret har drøftet rapporten «Digitalisering som treffer: Rapport om 
digitalisering av faglig og administrativ virksomhet». Høgskolestyret støtter formålet 
rapporten har inn mot arbeidet med ny strategi for VID 2022-2024, og anbefalingene 
rapporten presenterer. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
41/21 Rekruttering og tilknytning til VIDs verdigrunnlag 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 41/21 

 
Se egen B-protokoll.  
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42/21 Oppfølging av internrevisjonen 2021 - styringsmodell 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 42/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon redegjorde for saken med fokus på forslag til oppfølging av 
anbefalingene. Oppfølging av internrevisjonen sammen med en forsterket satsning 
på digitalisering er et viktig grunnlag for universitetssatsningen. 
 
Styret uttrykte at de var fornøyde med måten internrevisjonen har blitt foreslått fulgt 
opp, spesielt når det gjelder å inkorporere risikovurdering inn i virksomhetsstyringen. 
Denne første Internrevisjon oppleves som et nyttig verktøy for å forbedre viktige 
prosesser, selv om det blir nødvendig å ytterligere avgrense hvordan man ønsker å 
følge opp funnene, og på hvilket enhetsnivå.    
 
Styret ba også om at oppfølgingspunktene drøftes med vernetjenesten og de 
tillitsvalgte. Det ble også stilt spørsmål om i hvilken grad internrevisjonen fanger hele 
bildet, om funnene er gjenkjennbar for flere, og om administrasjonen er skeptisk til 
noen av funnene. Videre oppleves det at forslag om evaluering etter ett år er for kort, 
og at man heller burde legge opp til langsiktighet i evalueringen. Det antas at de 
treårige handlingsplanene er rullerende slik at strategiarbeidet preges av kontinuitet.  
 
Direktør administrasjon bekreftet at det er en problemstilling knyttet til i hvilken grad 
en internrevisjon lykkes fullt ut med å avdekke hele bildet av utfordringer i en 
virksomhet. Tretten ansatte ble intervjuet, til dels nyansatte på tidspunktet, og det har 
ganske sikkert vært med å prege funnene. Oppfølgingstiltakene har blitt drøftet med 
de tillitsvalgte, men administrasjonen skal passe på å skrive inn tydeligere hvilke 
behandlingsprosesser sakene har vært igjennom i sakspapirene til styret fremover. 
Det ble bekreftet at handlingsplanene er rullerende.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret vedtar forslag til oppfølging av internrevisjonen 2021 – 
styringsmodell. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
43/21 Status for campusutviklingsprosjektene 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 43/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør administrasjon orienterte styret om status for campusutviklingsprosjektene. 
Når det gjelder campus Diakonhjemmet i Oslo blir innflyttingen utsatt ett år fra 2024 
til 2025 etter at Sporveien har informert om at de trenger ytterligere ett år for å 
ferdigstille sin del av prosjektet. Det ansees som viktig at campusprosjektet 
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planlegges i sammen med utbyggingen av ny kollektivlinje, og derfor vil VID prøve å 
finne løsninger som gjør at de negative konsekvensene forbundet med ett års 
utsettelse kan minimeres. Det er spesielt kontorsituasjonen i modulbygget og 
undervisningsrom til studentene som krever oppmerksomhet. Ellers følger de andre 
campusprosjektene planen, selv om Stavanger har blitt justert noe som også gir en 
noe høyere husleie. 
 
Styret takket for informasjonen om campus Diakonhjemmet på et tidlig tidspunkt, og 
lurte på om utsettelsen kan komme til å gjelde mer enn ett år, og hvordan utsettelsen 
kan bli gjort mindre krevende for ansatte og studenter.  
 
Det er stort fokus på å få modulbygget til å fungere, og legge opp til godt samhold 
gjennom samlinger og andre engasjerende aktiviteter med de ansatte. Det vurderes 
også å utsette tiltak som berører midlertidige plasser for Fakultet for sosialfag. Når 
det gjelder rekruttering blir stillinger lyst ut med arbeidssted Bergen i tillegg til Oslo. 
Diakonhjemmet har tett kontakt med Sporveien, og stort fokus på å finne en god 
løsning. Det vurderes på dette tidspunktet at det er 70-80% sjanse for ytterligere 
forsinkelser utover ett år, men det kan endre seg. Styret lurte også på om det kan 
jobbes politisk for å prøve å påvirke Sporveien. Det ble også kommentert at 
situasjonen i modulbygget ikke oppleves som negativ, men at det er viktig at 
studentene får gode undervisningsrom. Det bør vurderes å ha studentaktivitet andre 
steder.   
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar sak om campusutviklingsprosjektene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
44/21 Oppnevning av medlem til Klagenemda etter frafall høsten 
2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 44/21 

 
 
Vedtak  
Styret oppnevner tingrettsdommer Bjørg Kveldstad som leder og tingrettsdommer 
Beate Blom som nestleder og leders personlige vara i Klagenemda for studentsaker i 
perioden høstsemesteret 2021 og ut 2024. Det gjøres ingen endring for de øvrige 
medlemmene.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/21 Oversikt over styremøter 2022 for høgskolestyret VID 
vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 45/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret vedtar plan for styremøter for 2022 (vår og høst). Høgskolestyret ser 
frem til å møte en av dekanene og leder for Senter for læring i profesjonsutdanning 
og praksis under styreseminaret 23. september i Bergen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
46/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 14.06.2021 41/21 

 
 
Ingen saker.  
 
 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
4/21 21/00620-5 Retningslinjer vedrørende fullmakter fra styret i VID 

Holding AS til styret i VID vitenskapelige høgskole 
AS 
 

5/21 15/01436-46 Prolongering av midlertidig forskrift om tillegg til 
forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved 
VID vitenskapelige høgskole 
 

6/21 20/02574-6 Protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 
 

7/21 20/02574-7 
 

B-protokoll Høgskolestyret VID 04.05.2021 – 
unntatt off 

 
Sak 4/21 
Høgskolestyret tar saken til orientering.  
 
Sak 5/21  
Høgskolestyret fasetter prolongering av 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 fram til og med 31. desember 2021. 
 
Sak 6/21  
Høgskolestyret tar saken til orientering.  
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Sak 7/21  
Høgskolestyret tar saken til orientering.  
 
*Studentrepresentantene takket av, og ble også takket av styreleder for innsatsen 
gjennom 2020/2021. Det ble nevnt at det kan være nyttig å overføre erfaring til nye 
studentrepresentantene som kommer inn fra og med 1. september 2021.  
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