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INNLEDNING 

 
 
Bakgrunn 
Styret ved VID har ansvar for å forvalte det samlede tilskuddet på best mulig måte og gjøre de 
nødvendige prioriteringer for å nå målene som er satt av VIDs eiere og av Kunnskaps-
departementet (KD). Følgende fire overordnede langsiktige mål er satt for høyere utdanning 
og forskning:  
 
• Høy kvalitet i utdanning og forskning 
• Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
• God tilgang til utdanning  
• Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
 
Myndighetene etterspør og forventer også at VID tydeliggjør og vektlegger sin egenart og 
profil, og slik bidrar til å utvikle mangfold og kvalitet i utdannings- og forsknings-
virksomheten i samsvar med samfunnets behov.  
 
VIDs virksomhetsplan for 2020 og 2021 støtter opp under KDs føringer og langsiktige mål. 
Planen ble vedtatt av styret på møtet i 2. desember 2019 og ligger fast, men resultatmål for 
2021 er justert og legges frem som en vedtakssak sammen med denne saken om langtidsplan 
og budsjett.  
 
Budsjettføringer  
En viktig del av økonomistyringen er å holde egenkapitalen på et forsvarlig nivå. 
Høgskolestyret har tidligere lagt føringer om at VID i langtidsbudsjettperioden 2018-2022 kan 
ha en egenkapital på minimum 7,5 prosent av omsetningen så lenge virksomheten i løpet av 
2022 oppnår målet om 10 prosent egenkapital av omsetning. Egenkapitalen per 31.12.19 var 
på 9,6 prosent. Styret forutsetter at overskuddet i perioden 2021-2022 vil gir en egenkapital på 
12 prosent ved utgangen av 2022 og at overskuddet må minimum være 4,5 millioner i 2021. 
Regnskapet per 31.10. 2020 viser et overskudd på 17 millioner, og prognosen for året et 
overskudd på 15 millioner. Departementet forutsetter at institusjonenes egenkapitalsituasjon 
skal være tilpasset den risikoen høyskolen er eksponert for, slik at studentene ikke risikerer at 
studietilbudet må avvikles. 
 
Økonomiske forutsetninger 
I forslag til statsbudsjett for 2021 er VID tildelt en samlet støtte på over 441 millioner kroner 
(392 millioner i 2020) fra KD, med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak i 
desember og brev om tilskudd fra KD som normalt mottas ultimo desember. Dette er en 
økning på nærmere 50 millioner fra 2020. Størstedelen av økningen er forventet og i henhold 
til og resultater oppnådd i 2019. Statstilskuddet fra KD utgjør om lag 74 prosent av de 
samlede inntektene i 2021 og dette nivået er videreført i langtidsbudsjettet. I budsjettet er det 
tatt høyde for en forventet lønns- og prisvekst på 3 prosent i 2021 som er på linje med 
foregående år.  
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BUDSJETT  
VID har en modell med en overordnet strategi 2018-2028 og en toårig rullerende 
virksomhetsplan med tilhørende årsbudsjett og langtidsbudsjett for kommende femårsperiode. 
Strategi, virksomhetsplan, årsbudsjett og langtidsbudsjettet skal ivareta koblinger mellom 
aktivitet og planlagt ressursbruk. Langtidsbudsjettet er ikke indeksregulert, og gjør det enkelt 
å sammenlikne de ulike årene og analysere utviklingen.  

 

Budsjett 2021 – 2025 

 

 

Budsjett 2021 – 2025, spesifisert 

 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Inntekter 517 558 597 941 621 382 639 931 659 121 667 586
2 Interne poster 0 0 0 0 0 0
3 Personalkostnader -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045
4 Øvrige driftskostnader -143 513 -177 069 -183 088 -181 444 -188 426 -192 225
5 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558
Totalsum 1 519 5 094 1 968 11 616 10 314 14 875

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Inntekter 517 558 597 941 621 382 639 931 659 121 667 586

30 Oppdrag/Prosjektinntekter 37 351 50 602 55 888 55 812 55 193 55 266
31 Varer- og tjenesteinntekter 5 541 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900
32 Studieinntekter 69 099 81 203 87 218 90 539 93 311 94 174
33 Gaveinntekter og tilskudd eier 3 822 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820
34 Statstilskudd 391 689 444 387 456 527 471 831 488 868 496 398
36 Leieinntekter 2 601 12 029 12 029 12 029 12 029 12 029
39 Øvrige inntekter 7 455 0 0 0 0 0

2 Interne poster 0 0 0 0 0 0
41 Øvrige interne poster 0 0 0 0 0 0

3 Personalkostnader -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045
50 Fast lønn og feriepenger -272 179 -306 476 -317 788 -320 246 -330 788 -330 726
51 Variabel lønn -20 595 -24 459 -29 635 -36 408 -36 664 -36 810
52 Personalkostnader HRM -1 056 -1 093 -1 118 -1 118 -1 118 -1 118
54 Sosiale kostnader -80 664 -83 354 -87 055 -88 561 -91 386 -91 388
55 Variabel lønn via faktura -4 363 -5 682 -5 702 -5 492 -5 492 -5 492
58 Refusjoner 7 243 8 129 7 804 7 804 7 804 7 804
59 Øvrige personalkostnader -2 551 -3 400 -3 390 -3 409 -3 295 -3 315

4 Øvrige driftskostnader -143 513 -177 069 -183 088 -181 444 -188 426 -192 225
61 Varekjøp kantine DIAKONOVA -245 0 0 0 0 0
63 Eiendomskostnader -70 165 -83 865 -89 685 -94 456 -100 485 -107 021
64 Studentvelferd -1 757 -1 889 -1 909 -1 934 -1 954 -1 979
65 Investeringer -13 442 -28 087 -28 409 -21 405 -19 090 -17 285
66 Drift/Lisenser IT/AV, Vedlikehold -13 640 -16 946 -17 066 -16 946 -16 750 -16 750
67 Ekst tj.  Revisjon/Adv/Konsulent -6 689 -8 103 -6 341 -6 227 -6 727 -6 732
68 Administrasjonskostnader -12 257 -12 998 -13 058 -12 753 -12 773 -12 793
69 Telefon og porto -1 416 -1 581 -1 581 -1 581 -1 581 -1 581
71 Reise og seminarkostnader -14 852 -10 185 -12 225 -11 903 -14 328 -12 345
73 Markedsførings/repr.kostnader -3 591 -5 028 -4 953 -5 453 -5 953 -5 953
77 Diverse kostnader -5 459 -8 389 -7 861 -8 787 -8 787 -9 787
78 Tap på fordringer 0 0 0 0 0 0

5 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558
80 Finansposter 1 638 558 558 558 558 558

Totalsum 1 519 5 094 1 968 11 616 10 314 14 875
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RESULTAT- OG EGENKAPITALUTVIKLING  
Tabellen nedenfor viser et positivt resultat i budsjettet for 2021 på 5,1 millioner, og 
langtidsbudsjettet viser sammenhengende positivt resultat for årene 2022-2025. Resultatet i 
2022 skiller seg ut som noe svakt grunnet investeringer knyttet til oppbygging av nye 
utdanningsprogrammer som først vil få resultateffekt fra 2023, samt investeringer i 
forbindelse med etableringen av nye campus. Som tabellen nedenfor viser, øker resultater 
jevnt i perioden. Usikkerheten i estimatene er størst mot slutten av langtidsperioden.

 

  

 
Gitt at de økonomiske resultatene blir som budsjettert, økes egenkapitalen fra 61 419 
millioner per utgangen av 2020 til 66 513 millioner ved utgangen av 2021. Deretter er det 
budsjettert med en økning i egenkapitalen til 105 286 millioner i 2025. 
 

 

Høgskolestyret har gitt som føring at egenkapitalen ved utgangen av budsjettperioden ikke 
skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet av budsjettperioden ikke skal 
være lavere enn 7,5 prosent av inntektene. Grafen ovenfor viser at egenkapitalen i prosent av 
inntekter vil være lavest i 2022 på 11 prosent av inntektene, og øker jevnt i perioden til 15,8 
prosent i 2025. 
 
 
STATSTILSKUDD OG ØVRIGE INNTEKTER 
 
Statstilskuddet fra KD utgjør om lag 74 prosent av VIDs samlede inntekter i 2021.
Studieinntekter, leieinntekter, forskningsprosjekter og gaver utgjør resterende.  
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Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EK pr. 31.12 61 419 66 513 68 482 80 097 90 412 105 286
EK i % av inntekt 11,9 % 11,1 % 11,0 % 12,5 % 13,7 % 15,8 %
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Tabellen ovenforviser at inntektene er budsjettert til å øke fra 517 558 millioner i 2020 til 597 
941 millioner i 2021, og videre til 667 586 millioner i 2025. Økningen i statstilskuddet 
skyldes både økning i basis og i den resultatbaserte delen av statstilskuddet. Merk at økningen 
er utover eventuell indeksregulering, da langtidsbudsjettet 2022 -2025 ikke er indeksregulert.  
 
Inntekter og tilskudd, budsjett 2021-2025 

Økningen i basis skyldes:  

VID er foreslått tildelt 115 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 
2020. Totalt utgjør nye studieplasser en økning på 16,9 millioner for 2021.  
 
VID fikk en økning på 9,6 millioner i helårsvirkning for syv stipendiatstillinger innenfor 
helse- og sosialfag som VID ble tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. 
VID har samlet 43 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet. 
 
VID vil få tilskudd på 3,1 millioner til Misjons- og diakoniarkivet, og fra 2021 vil tilskuddet 
komme fra Kunnskapsdepartementet, og ikke Kulturdepartementet. Misjons- og 
diakoniarkivet ved VID har i Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv blitt tildelt rolle 
som nasjonal bevaringsinstitusjon for misjon, diakoni, og også kristne kirker og 
organisasjoner generelt, med unntak av Den norske kirke. 
 
Resultatbasert tildeling: 

• VID er forslått tildelt en resultatbasert økning på 9,7 millioner for 
studiepoengproduksjon fra 2019. 

• Pris- og lønnsjustering utgjør 12,5 millioner. 

Det er lagt til grunn en økning i den resultatbaserte finansieringen. Hovedforklaringen til det 
økte statstilskuddet, er en økning i studiepoengproduksjonen og antall uteksaminerte 
kandidater som gir uttelling i statstilskuddet to år på etterskudd. Antall disputaser øker også 
utover i perioden. 
 
Studiepoeng  
Det er budsjettert med en økning på 832 studiepoengenheter med uttelling fra 2021 til 2025. 
Et avvik på 100 studiepoengenheter, og tilsvarende færre uteksaminerte kandidater, gir et 
avvik i inntektene på over 4 millioner. Det er en risiko for at antall studenter, 
studiepoengproduksjonen, kandidater og prosjektinntekter blir lavere enn budsjettert. 
Samfunnets behov for grunnutdanninger innen helse og omsorg er imidlertid fortsatt høyt, og 
det er grunn til å tro at VID fortsatt vil tiltrekke seg mange og gode søkere. Master- og 
videreutdanninger er imidlertid noe mer utsatte for økt konkurranse og økonomiske 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Basis 212 588 247 220 247 220 247 220 247 220 247 220
Åpen ramme (resultatbasert) 170 516 185 452 198 805 216 622 233 593 241 104
Lukket ramme (resultatbasert) 8 585 8 388 8 388 7 989 8 056 8 074
DIKU 0 3 327 2 114 0 0 0
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svingninger. Erfaringsmessig er det flere studenter som søker universiteter og høyskoler under 
lavkonjunktur enn når landets økonomi er sterk. Slik det når ser ut, vil effekten av pandemien 
fortsette i 2021. Det er fortsatt en viss risiko for noe lavere studiepoengs- og 
kandidatproduksjon i 2020 og 2021, med resultateffekt i henholdsvis 2022 og 2023.  
 
 

Studieinntekter 
Studieinntektene øker fra 69 099 millioner i 2020 til 81 203 millioner i 2021, og øker moderat 
til 94,174 millioner i 2025. Økningen skyldes en kombinasjon av noe økte studieavgifter og 
flere studenter. VID har i de siste årene harmonisert studieavgiften, og vil løpende vurdere 
studieavgiften sett i lys av markedssituasjonen.
 

,
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Prosjektinntekter 
I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en særlig økning fra 2020 til 2021 der 
prosjektinntektene øker fra 37,3 millioner i 2020 til 50,6 millioner i 2021, videre i perioden er 
det lagt til grunn en moderat økning i prosjektinntekter til 55,3 millioner i 2025. Prosjekt-
inntektene omfatter all ekstern finansiering fra ulike prosjekter inklusive oppdragsunder-
visning, oppdragsforskning, forskning og andre utviklingsoppdrag. Det bør muligens være
potensial for ytterligere økninger i prosjektinntektene i langtidsbudsjettet, gitt økningen i 
antall årsverk, og økningen i første- og toppkompetanse. Høyskolen har også fått bedre 
støtteapparat og mer erfaring i å utarbeide prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter. 
 
 
 
KOSTNADER 
 
Lønn- og personalkostander representerer 72 prosent av VID kostnadsbase, mens husleie 
utgjør 14 prosent og øvrige kostnader (lisenser og AV-utstyr, markedsføring, telefon, reise, 
seminar o.l.) utgjør resterende 14 prosent. Lønn og personalkostnader og husleie vies her 
særskilt oppmerksomhet. 
 

Personalkostnadene øker med 52 171 millioner fra 374,2 millioner i 2020 til 416 335 i 2021 
som i hovedsak skyldes oppbemanning i fagstillinger for å bemanne strategiske satsninger, 
økt faglig aktivitet samt profesjonalisering av administrasjonen. Til sammen vil bemanningen 
øke med 46 årsverk fra 2020 til 2021. Økningen i antall årsverk kommer i all hovedsak på 
vitenskapelige stillinger. Administrative årsverk utgjør 25 prosent av økningen. VID har per i 
dag 95 ansatte som er 62 år der deler av disse er erstattet i vedlagte budsjett.  
 
Økningen i personalutgifter fortsetter å noe videre i langtidsperioden frem til 2025. Økningen 
i personalkostnader er lavere enn inntektsøkningen som er hovedforklaringen til de bedrede 
økonomiske resultatene i langtidsbudsjettet. Det er budsjettert med en lønnsvekst i 2021 på 3 
prosent. Etter et år med et svært moderat lønnsoppgjør kan det bli et ytterligere press i 
fremtidige lønnsoppgjør. VID er heller ikke lønnsledende og operer i et marked der det i 
økende grad er konkurranse om kunnskapsarbeidere. Økt konkurranse om kompetansen kan 
medføre at lønningene på høgskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   
 

Budsjett (1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
50 Fast lønn og feriepenger -272 179 -306 476 -317 788 -320 246 -330 788 -330 726
51 Variabel lønn -20 595 -24 459 -29 635 -36 408 -36 664 -36 810
52 Personalkostnader HRM -1 056 -1 093 -1 118 -1 118 -1 118 -1 118
54 Sosiale kostnader -80 664 -83 354 -87 055 -88 561 -91 386 -91 388
55 Variabel lønn via faktura -4 363 -5 682 -5 702 -5 492 -5 492 -5 492
58 Refusjoner 7 243 8 129 7 804 7 804 7 804 7 804
59 Øvrige personalkostnader -2 551 -3 400 -3 390 -3 409 -3 295 -3 315
Totalsum -374 164 -416 335 -436 884 -447 429 -460 939 -461 045
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Antall faste årsverk øker fra 439 ansatte i 2020 og øker videre til 515 i 2025. Økningen i faste 
årsverk skyldes i hovedsak strategiske satsninger som gir en økning i antall studenter, 
studiepoeng og kandidater på høgskolen, i tillegg til flere stipendiater.  
 
Variabel lønn økes jevnt fra 20,6 millioner i 2020 til 36,8 millioner i 2025 og er en funksjon 
av lønn til delte stillinger, sykepenger, timelærere m.m.  
 
Erfaringer fra pandemien og ut fra et bærekraftperspektiv er det lagt til grunn 30 prosent 
reduksjon i reise- og seminarkostnader for 2021 sammenliknet med 2020 og videre i perioden. 
Det er også grunn til å tro at reiseaktiviteten i 2021 fortsatt vil være redusert på grunn av 
Covid-19. 

Sosiale kostnader består hovedsakelig av arbeidsgiveravgift og pensjoner. Arbeidsgiver-
avgiften endres i takt med lønnskostnadene. Den bokførte pensjonskostnaden til KLP vil være 
avhengig av flere ulike momenter som fremtidig forventet levealder, fremtidig forventet 
rentenivå etc. og er vanskelig å forutsi, men pensjonspremien i budsjettet er basert på 
estimatene fra KLP. Tilsvarende er pensjonspremien til SPK basert på estimatene fra SPK.    
 

Eiendomskostnader  
I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en vesentlig økning i eiendomskostnadene som en 
følge av omfattende arbeid med samlokalisering og campusutvikling i Bergen, Stavanger og 
Oslo, samt en vesentlig økning i husleiekostnader i Oslo til tilnærmet markedsleie i henhold 
til aksjonæravtalen mellom VID vitenskapelige høgskole og VIDs eiere. Eiendomskostnadene 
er totalt budsjettert til å øke med 23,1 millioner fra 2021 til 2025. Til fradrag kommer 
leieinntekter på Diakonova som er budsjettert med 12,1 millioner for hvert år i perioden 2021-
2025.  I forbindelse med campusutviklingsprosjektene er det budsjettert med en økning i 
investeringer av møbler, IT og AV-utstyr samt konsulenter som særlig reflekteres i budsjettet 
i årene 2021 og 2022. Det er også budsjettert med en økning i konsulenttjenester i 2021 til 8,1 
millioner i forbindelse med samlokalisering og campusutvikling. 
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STRATEGISKE SATSNINGER 

Virksomhetsplanen for 2020-2021 beskriver høyskolens arbeid i perioden for å nå 
hovedmålene i strategien. Styret har for inneværende fase av strategiperioden gitt føringer om 
å fokusere på følgende områder: 

• campusutvikling  
• pedagogisk kompetanse 
• ekstern samhandling  
• bærekraft 
• internasjonalisering 
 

Campusutvikling 
Campusprosjektene vil kreve stor oppmerksomhet av VIDs ledelse og hele organisasjonen, og 
er fortsatt de tre største enkeltprosjektene i denne perioden. I langtidsbudsjettet er det lagt til 
grunn en vesentlig økning i eiendomskostnadene som en følge av omfattende arbeid med 
samlokalisering og campusutvikling, samt økte husleiekostnader. I VIDs campusstrategi 
legges vekt på å ha en digital infrastruktur som støtter opp om flercampusmodellen og 
desentralisert utdanning. For å styrke institusjonen egen evne til å håndtere en ambisiøs 
utviklingsagenda, vil også IT- og eiendomsavdelingens kapasitet og kompetanse bli styrket. 
 
Digitalisering 
Fakultetene arbeider med å utvikle og implementere nye digitale undervisnings- og 
vurderingsformer i sine programmer, og arbeidet har skutt fart under pandemien. Senter for 
læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) har allerede i 2020 blitt styrket for å møte 
koronakrisen og omlegging til digital undervisning, og vil fortsette å styrke sin kompetanse og 
kapasitet og kunnskapsutvikling knyttet til pedagogisk bruk av teknologi. Det er særlig 
utvikling av digital kompetanse i samspill med pedagogisk kompetanse som vil være i fokus 
fremover. Den digitale satsningen videreføres i langtidsperioden. Det forventes også at det 
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budsjetteres med prosjektinntekter fra og med 2021 på minimum kr 200 000,- og deretter 
økende frem til 1,5 millioner i 2025.  
 
VID har over tid investert i digital infrastruktur, og utvikler nå sin digitaliseringsstrategi som 
er planlagt ferdigstilt i våren 2021. Digitalisering vil på sikt gjennomsyre hele VIDs 
virksomhet, noe som gir et større behov for ressurser til tverrfaglig programledelse, utvikling 
og rådgivning. 

Kompetanse  
VID har utfordringer med å nå måltallene og å øke andel førstestillings- og toppkompetente 
blant vitenskapelig ansatte, både grunnet aldersavgang, manglende opprykk til professor og 
dosent og utfordringer med å rekruttere ved utlysninger. Det er ønskelig å øke andel 
førstestillings- og toppkompetente i perioden 2021-2025. Kompetanseløftet er en viktig 
investering i den fremtidige utviklingen av VID. Det er planlagt utvikling av to nye ph.d.-
programmer, henholdsvis i helsevitenskap og pedagogikk, og utvikling av to mastergrads-
programmer i barnevernsarbeid, som vil kreve investeringer og høy oppmerksomhet. Det er 
budsjettert med ekstraordinære tiltak for å lykkes med disse satsningene. I budsjettet er det 
også tatt høyde for 7 nye rekrutteringsstillinger, basert på tildeling i revidert nasjonalbudsjett, 
juni 2020.  
 
Som et første ledd i en nasjonal satsning på desentraliserte utdanninger i sykepleie og 
vernepleie, utvider VID med desentralisert utdanning i Bærum og Helgeland i 2021. Det vil 
være behov for tilførsel av faglige og noe administrative ressurser for å kunne realisere denne 
satsningen. Satsningen i Helgeland har også mottatt prosjektinntekter fra både nasjonale og 
regionale kilder. 

Tildelingen av nye studieplasser til andre formål vil også kreve noe økning i undervisnings- 
og forskningsstillinger, og en viss styrking av studieadministrasjonen. Forsknings-
administrasjonen styrkes også for å understøtte jevn økning i antall ph.d.-studenter, og for å 
styrke prosjektstøtten til utvikling av gode søknader om ekstern finansiering av forsknings-, 
utdannings- og utviklingsprosjekter, herunder også søknader til Norges forskningsråd og EU.  

Internopplæring og lederutvikling er viktige virkemidler for realisering av VIDs målsetninger. 
Det er viktig at ledere vedlikeholder og utvikler sin lederkompetanse og at internopplæringen 
er strategisk forankret. Opplæringen og lederutviklingen skal understøtte VIDs pågående 
prosesser mot strategiske mål. Derfor er det ønskelig å styrke HR-seksjonen gjennom å 
ansette en programansvarlig for internopplæring og lederutvikling samt styrke arbeidet med 
rekruttering i en fase med mange tilsettinger. 

Styrke profil og ekstern samhandling 
VID skal de nærmeste årene styrke sin profil som en moderne verdibasert høyskole med en 
tydelig nasjonal og regional profil. Det handler om å ta plass i den offentlige samtalen, og 
være tett kontakt med nasjonale og regionale myndigheter. Undersøkelser gjennomført i 
september 2020 har vist at VID har lav kjennskap i sine primære målgrupper. VID har til nå i 
liten grad prioritert langsiktig arbeid med merkevarebygging og har i all hovedsak hatt en 
taktisk tilnærming i forbindelse med årlige studentrekrutteringskampanjer. God kjennskap til 
VID er viktig for å rekruttere studenter og ansatte, og for å være en attraktiv 
samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt. Rektor ser derfor behov for å styrke kapasitet 
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og kompetanse i kommunikasjonsarbeidet for å øke kjennskapen til VID, og også øremerke 
midler til arbeid med merkevarebygging. 
 
Bærekraft 
Rektor ønsker å forsterke og løfte frem bærekraft som en integrert del av VIDs strategier, 
handlingsplaner og programmer i strategiperioden. FNs bærekraftsmål deles inn i tre 
dimensjoner der miljø- og økonomidimensjonene ofte vies mest oppmerksomhet. Den sosiale 
dimensjonen er imidlertid også viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling, og det er denne 
dimensjonen VID med sin faglige profil skal ha fokus på og har særlig gode forutsetninger for 
å bidra til bl.a kunnskapsutvikling og deltakelse i den offentlige samtalen.  
 
Risikostyring og kontroll 
VID er inne i en vekst- og utviklingsfase med mange parallelle prosesser, og har behov for en 
god risikostyring og kontroll. VID etablerer nå en ordning med internrevisjon som 
virkemiddel for forbedringsarbeid, utvikling og læring. Internrevisjonsordningen gjøres av 
PriceWaterHouseCoopers. 
 

OPPSUMMERING 

Til tross for at det er berettiget usikkerhet knyttet til pandemien, er det er relativt lav risiko 
knyttet til inntektene i budsjettet for 2021 siden statstilskuddet utgjør om lag 74 prosent av 
inntektene. Øvrige inntekter er basert på studieinntektene som utgjør om lag halvparten av de 
øvrige inntekter. Økning av andelen toppkompetente og styrking av forsknings-
administrasjonen forventes å ha en positiv effekt på eksternfinansiert aktivitet. Det er likevel 
knyttet noe større usikkerhet til prosjektinntektene. Prosjektinntektene utgjør en liten del av de 
totale inntektene og store prosentvise avvik i prosjektinntektene vil relativt sett har liten 
betydning. VID har gjennomgående god og stabil søkning til studieprogrammene. Risikoen 
knyttet til samlede inntekter vurderes derfor som moderat. 

Personalkostander representerer ca. 72 prosent av kostnadsbasen og eiendomskostnader 14 
prosent av kostnadsbasen. I 2021 planlegges det en styrkning av bemanningen med 46 
årsverk, hovedsakelig faglige årsverk for å sikre forsvarlig drift og videre satsning på 
utdanning og forskning. Til sammen er det 92 personer som er 62 år eller eldre som vil gå av 
med pensjon, og som det ikke fullt ut er tatt høyde for i budsjettet. 

Utgifter til husleie og eiendomsrelaterte forhold øker i 2021, og videre utover i langtids-
perioden med til sammen 23 millioner. Samlokalisering i Oslo, Bergen og Stavanger vil 
medføre betydelige flyttekostnader og økte husleiekostnader. Det er knyttet usikkerhet til 
noen av enkeltpostene, men det er likevel vår vurdering at det er mulig å styre kostnadene 
innenfor budsjettrammen for 2021. Investeringene i bygg og digital infrastruktur vil trolig 
bidra til å gjøre VID til en attraktiv høyskole og et godt sted å være for studenter og ansatte. 
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Langtidsbudsjettet 2022-2025 

Langtidsbudsjettet for 2022-2025 reflekterer at VID er i utvikling og vekst. VID har høye 
ambisjoner og skal de nærmeste årene styrke sin profil som en moderne og verdibasert 
høyskole. Budsjettet viser gjennomgående et overskudd i årene 2022-2025. Svakest resultat er 
beregnet i årene 2022, blant annet fordi flere nye studieprogram er under oppbygging og først 
vil gi resultateffekt noe senere, at VID iverksetter ekstraordinære tiltak for å øke andelen 
toppkompetente, at det er planlagt en stor fellessamling for alle VIDs ansatte, og at det er 
foretatt betydelige investeringer i teknisk infrastruktur og møbler.  

VID har lagt bak seg en vellykket fusjon, og er godt i gang med samlokalisering i Bergen og 
bygging av nytt campus i Stavanger og med samkjøring av studieprogrammer. Med utvikling 
av tre parallelle campusprosjekter er det noe usikkerhet knyttet til samlokalisering av campus. 
Usikkerheten er imidlertid størst knyttet til VID Oslo både med hensyn til kostnader og 
fremtidig konsept for samlokalisering med NLA i 2024. 

Langtidsbudsjettet viser en betydelig inntektsøkning som gir økt handlingsrom for høgskolen, 
men veksten innebærer også økte kostnader til personal og eiendom. Vurderingen er at 
budsjettert inntektsøkning er realistisk, og at det er mulig å styre kostnadene slik at de 
økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til føringene gitt fra styret. 
Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til 11,1 prosent i 2021 og 15,8 prosent i 
2025. 

Den største usikkerheten i langtidsbudsjettet er knyttet til om investeringene som gjøres i 
kompetanseløft, bygg og infrastruktur og noe økt ressursbruk medfører økt aktivitet og 
inntekter. Fakultet for helsefag, som har flest studenter og ansatte, arbeider nå med å utvikle 
fakultetet uavhengig av campustilhørighet for å legge til rette for god faglig ledelse og 
stimulere til tverrfaglig utvikling og god utdanningskvalitet.    

Stiftelsen Diakonhjemmet har startet et prosjekt for å se på mulighetene for å samarbeide mer 
på tvers av virksomhetene, og derigjennom øke kvaliteten og redusere sårbarheten i de 
administrative tjenestene. Det er grunn til å tro at prosjektet vil munne ut i fellesløsninger på 
flere administrative områder som kan bidra til flere moderne, digitale og brukervennlige 
tjenester der gevinstene på sikt vil være lavere ressursbruk og gode selvbetjeningsløsninger. 
 
Det er knyttet usikkerhet til premiesatsen for pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse, men 
det er en usikkerhet som høyskolen deler med hele UH-sektoren.     

Ansatte med førstekompetanse er etterspurt, og det er flere enn VID i sektoren som strever 
med å heve den formelle kompetansen. Økt konkurranse om kompetansen kan medføre at 
lønningene på høyskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   

 
 
Ordliste 
 
Førstestillingskompetanse (1. kompetanse): også betegnet hhv. førsteamanuensiskompetanse og 
førstelektorkompetanse, er samlebetegnelser på den kompetanse man må ha for å inneha stilling som 
førsteamanuensis, seniorforsker, førstebibliotekar eller førstelektor ved norske universiteter, 
forskningsinstitutter og høyskoler. Førsteamanuensiskompetanse er identisk med et krav om norsk 
doktorgrad eller likeverdig vitenskapelig kompetanse, og gjelder for opprykk til førsteamanuensis, 



13 
 

seniorforsker (forsker II) og førstebibliotekar,[1] mens førstelektorkompetanse har egne 
kompetansekrav med vekt på pedagogisk utviklingsarbeid.  
 
Ordinær student: er en student som er "ordinær" i den forstand at vedkommende ikke er i etter- eller 
videreutdanning. Studenten tar heller ikke fjernundervisning. 
 
Resultatbasert finansiering: de resultatbaserte midlene er fordelt på bakgrunn av resultat på følgende 
indikatorer: 
 
- Antall studiepoeng (åpen ramme) 
- Antall utvekslingsstudenter (åpen ramme) 
- Antall ferdigutdannet kandidater (åpen ramme) 
- Antall doktorgradskandidater (åpen ramme) 
- Inntekter fra EU (lukker ramme) 
- Inntekter fra Norges forskningsråd og regionale utviklingsfond (lukket ramme) 
- Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) (lukket ramme) 
- Vitenskapelig publisering (lukket ramme) 
 
Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 
rammen får institusjonene uttelling basert på egne resultater på indikatorene. Det betyr at 
institusjonene får mer midler dersom de produserer flere studiepoeng, kandidater, 
doktorgradsstipendiater og utvekslingsstudenter. Indikatorene vitenskapelig publisering, inntekter fra 
EU, Forskningsrådet og regionale forskingsfond og øvrig BOA-virksomhet har hver sin egen lukkede 
budsjettramme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av hvilket resultat 
institusjonen oppnår sammenlignet med de andre institusjonene. For indikatorene som har lukket 
budsjettrammer, blir satsene beregnet for hvert år på grunnlag av resultatene i sektoren.  
 
Semesteravgift: en forholdsvis lav avgift (SiO kr 600,- per semester) som bidrar til finansiering av 
ulike velferdstiltak for studenter. 
 
Studieavgift: som er studentenes egenbetaling for å gå på høyskolen. 
 
Studiepoeng: Studenter får godskrevet studiepoeng når de har oppfylt de krav som stilles for å bestå et 
fag. En heltidsstudent skal ta 60 studiepoeng hvert studieår.  
 
Toppkompetanse: Professorkompetanse, høyskoledosent. 


