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Høring - endring av modell for styring og ledelse i un iversitets - og høyskoleloven

Vi takker for invitasjon til å komme med uttalelse i forbindelse med forslag til endringer i universitets -
og høgskoleloven.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker først å understreke at vi ser positivt på de endringene som
er foreslått og deler regjeringens vektlegging av betydningen av god styring og ledelse. Vi er fornøyde
med at demokratiske prinsipper er ivaretatt ved a t styret kan endre framover kan endre styrings - og
ledelsesmodell og styrets sammensetning med alminnelig flertall. Samtidig er det positivt at tilsatt - og
studentrepresentantene med den foreslåtte hovedmodellen fortsatt utgjør et flertall i styret.

I det følgende kommenterer vi derfor bare kort på de tre hovedforslagene.

Om ansatt rektor og ekstern styreleder som hovedmodell
HiOA støtter departementets forslag om å gjøre styringsmodellen hvor rektor er ansatt og styreleder er
ekstern til hovedmodell i lov en. HiOA vedtok på styremøtet 18. desember 2014 å gå over til denne
modellen fra 1. august 2015. Vurderingene til d aværende rektor og høgskoledirektør vurderingene var i
stor grad likelydende med de departementet i Meld. St. 18 vektlegger for universitets - og
høgskolesektoren nasjonalt. HiOA er samtidig positive til at institusjonene også i framtiden selv kan
bestemme hvilken modell som skal bruke på egen institusjon .

Om at oppnevnelsesmyndigheten av de eksterne medlemmene i sin helhet legges til de parteme ntet
HiOA er svært positive til den foreslåtte endringen, som er i tråd med det den spilte inn til departementet
i brev av 26. februar 2015. HiOA mener at en samlet oppnevnelsesmyndighet vil gjøre det enklere for
institusjonene å finne dyktige kandidater til styrene . Det vil også gjøre det mye enklere å foreta en
samlet vurdering av behovet for kompetanse og mangfold i det enkelte styret. HiOA stø tter også forslaget
om å gjeninnføre en ordning med numeriske varamedlemmer.

mailto:post@hioa.no


 

 
 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus – side 2 

 
 
Om at departementet fastsetter styregodtgjørelsen 
HiOA har hatt praksis på at honorering av eksterne styremedlemmer og studentmedlemmer følger statens 
veiledende satser for utvalgsarbeid og vi ser det derfor som uproblematisk at departementet framover 
skal fastsette godtgjørelsen. Vi er også enige i det prinsipielle med at et styre ikke bør fastsette sin egen 
godtgjørelse. Forslaget fra departementet presiserer at fastsettelsen skal skje på grunnlag av innspill fra 
institusjonene. Dette er et sentralt moment og det er viktig at institusjonenes innspill og begrunnelser 
ilegges stor vekt når godtgjørelsen skal fastsettes.  
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