
  

 

Vedtekter for VID vitenskapelige høgskole AS 

Organisasjonsnummer 915 635 520 

Vedtatt 8. september 2015, revidert 19. mai 2016 og 16. oktober 2017. 

 

§ 1 FORETAKSNAVN 

Selskapets foretaksnavn er VID vitenskapelige høgskole AS.  

 

§ 2 FORRETNINGSKONTOR 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

 

§ 3 GRUNNLAG 

VID vitenskapelige høgskole AS er en kirkelig og verdibasert høgskole som baserer sin virksomhet på 

den kristne tro slik den er gitt oss i Bibelen og de tre oldkirkelige bekjennelser. Høgskolen er økumenisk 

og bygger på den kirketilhørighet som eierne representerer.  

Alt faglig arbeid ved høgskolen skal skje i samsvar med gjeldende etiske normer for utdanning, forskning 

og formidling. 

 

§ 4 SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapet er et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte til 

aksjeeierne.  

 

VID vitenskapelige høgskole AS har som formål å tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og 

nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, 

ledelse, diakoni og teologi.  

 

Høgskolen skal:  

• fremme et kristent menneskesyn og diakonale verdier; 

• drive helse- og samfunnsfaglig, teologisk, diakoni- og misjonsfaglig forskning og utdanning; 

• utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og sosialsektoren, 

utdanningssektoren og kirken;  

• utdanne til diakontjeneste og prestetjeneste i Den norske kirke, Metodistkirken og andre 

kirker høgskolen har avtale med, nasjonalt og globalt; og  

• samarbeide med kirke og samfunn om utdanning, forskning og utvikling, særlig i de 

regionene hvor virksomheten er lokalisert.  
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Virksomheten kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre 

offentlige eller private selskaper og institusjoner.  

 

 

§ 5 AKSJEKAPITAL 

 

Selskapets aksjekapital er kr 8 000 000 fordelt på 80 000 aksjer hver pålydende kr 100. Selskapets 

aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.  

 

 

§ 6 STYRE  

 

Styret skal bestå av medlemmer valgt hhv. av generalforsamlingen, samt for øvrig av og blant de 

ansatte og studentene slik lovgivningen for øvrig krever. Antallet aksjonærvalgte styremedlemmer skal 

være minst seks, og skal alltid være et antall som innebærer at de aksjonærvalgte styremedlemmene 

utgjør et flertall av styrets medlemmer. Styrets leder utpekes av generalforsamlingen blant de 

styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder 

har stemt for.  

 

De ansatte velger inntil tre medlemmer til styret, i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av 

aksjelovens og lov om universiteter og høgskolers bestemmelser om de ansattes rett til representasjon 

i høgskolestyret (UH-loven § 8-1) og likestillingsloven.  

 

Studentene velger inntil to medlemmer til styret i henhold forskrifter fastsatt i medhold av lov om 

universiteter og høgskolers bestemmelser om studentenes rett til representasjon i høgskolestyret og 

likestillingsloven. 

 

 

§ 7 SIGNATUR 

 

Selskapets signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller 2 styremedlemmer i 

fellesskap. Styret kan meddele prokura. 

 

 

§ 8 DAGLIG LEDER 

 

Styret ansetter selskapets daglige leder og fastsetter dennes godtgjørelse og ansettelsesvilkår for 

øvrig. 

 

 

§ 9 GENERALFORSAMLING 

 

Innkalling til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med 1 ukes frist 

regnet fra avsendelsen.  

 

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen: 

 

1.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 

2.  Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjennelse av revisors godtgjørelse.  

3.  Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen eller som styret 

legger frem for generalforsamlingen.  


