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Ekstern høring, ny strategiplan for VID vitenskapelige høgskole 
2022-2024 sendt fra VID vitenskapelige høgskole 

Kirkerådet takker for muligheten til å gi innspill til ny strategiplan for VID og vil strukturere 
kommentarene i tråd med høringsspørsmålene.  
 
1. Samfunnsoppdrag:  
Kirkerådet mener formuleringen fungerer godt. 
 
2. Visjon:  
«Vi utdanner profesjonsutøvere som gjør en forskjell» anser Kirkerådet som en god visjon. 
Den kan trolig appellere til både studenter, ansatte og allmenheten, og fungerer både i 
kristen og sekulær kontekst.  
 
3. Motto:  
Generelt mener Kirkerådet at strategiplanen mangler et perspektiv på miljø og skaperverk. 
Når bærekraft nevnes, spesifiseres det som «sosial», «faglig» eller «økonomisk» bærekraft. 
Dette inntrykket forsterkes med vekten på «mennesket» i mottoet «Engasjert for mennesket 
– lokalt og globalt». Kirkerådet argumenterer ikke nødvendigvis for at motto bør endres, men 
mener at også et miljø og klima-perspektiv bør være en del av en strategiplan dette tiåret. 
(Se neste punkt). 
 
4. Målbilde:  
Kirkerådet ser målbildet og institusjonsprofilen som helhetlig og hensiktsmessig. I tråd med 
argumentasjonen i forrige punkt, er et konkret forslag å stryke «sosial» i «er en pådriver for 
sosial bærekraft», og bygge et bredere bærekraftsperspektiv inn i strategiplanen. Verden er i 
et avgjørende tiår i kampen mot klimaendringer og det er et felles arbeid å oppfylle 
bærekraftsmålene. Kirkerådet ser det da som viktig at en stor aktør som VID viser at 
institusjonen vil ta sin del av ansvaret og har det helhetlige bærekraftsperspektivet med seg i 
et målbilde som peker fram mot 2028. Dette bør også være en naturlig del av 
verdigrunnlaget som sier at institusjonen skal fremme diakonale verdier. 
 
Forslaget om å beskrive VID som et «verdibasert» universitet synes Kirkerådet er godt. Det 
gir et positivt og gjenkjennelig særpreg, på en god og kortfattet måte.  
 
5. Verdigrunnlag:  
Kirkerådet mener verdigrunnlaget er godt formulert, og ser det som positivt at institusjonen 
er tydelig på at virksomheten bygger på et kristent menneskesyn og skal fremme diakonale 
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verdier. Samtidig er det viktig at en institusjon som sikter mot status som universitet, også er 
tydelig på at man knytter verdigrunnlaget til kunnskapssøking, kritisk refleksjon og 
verdibevissthet. Dette er kombinert på en fin måte, slik verdigrunnlaget nå er formulert. 
 
6. Prioriterte satsningsområder 
Kirkerådet mener i hovedsak at tiltakene knyttet til satsningsområdene framstår fornuftige. 
Denne delen av strategien framstår imidlertid som minst gjennomarbeidede. Kirkerådet vil 
kommentere på ingress og tiltak, slik høringen etterspør: 
 
«Samfunnsviktige utdanninger» 

 Her samsvarer overskriften «samfunnsviktige utdanninger» i liten grad med 
ingressen og tiltakene som står under. Tiltakene isolert sett ser imidlertid Kirkerådet 
som gode og hensiktsmessige i en utdanningssatsning.  

 Kirkerådet ser det som spesielt positivt at man ønsker å utrede nye desentraliserte 
og digitalt støttede studietilbud. Dette er et erfart behov fra Kirkerådets side. 

 
«Styrket forskningsinnsats»  

 Her har ingressen stort forbedringspotensiale. 

 Setningen «forskning på mennesker i særlig sårbare situasjoner» bør omskrives, og 
gjerne få fram fokuset på systemer og livsvilkår også. 

 Formuleringen «forskning på utdanning for å bidra til å løse store samfunns-
utfordringer (…)» framstår uklar. 

 Siste setning må omskrives 
 
«Tettere samhandling for utvikling»  

 Kirkerådet ser dette punktet som spesielt positivt, og imøteser særlig tiltakene som 
skal bidra til innovasjon i tjenestetilbudene, øke antallet kombinerte stillinger med 
samarbeidspartnere, og initiere flere forskningsprosjekt om frivillig og ideell sektor. 
 

«Attraktivt student- og arbeidsmiljø» 

 Kirkerådet ser dette som et fornuftig satsningspunkt. 
 
«Bedre kjent og mer synlig» 

 Kirkerådet ser også dette som et viktig punkt, men savner tiltak knyttet til utvikling av 
en rekrutteringsstrategi, og et større fokus på å nå nye studenter. 
 

7. Helhet:  
 
Kirkerådet synes strategiplanen fungerer godt som helhet og gir god retning for de neste 
årene.  
 
Lykke til videre i strategiarbeidet! Kirkerådet ser fram til fortsatt samarbeid på ulike arenaer. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan Rune Fagermoen  
Ass. direktør Jan Christian Kielland 
 avdelingsdirektør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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