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Høring – endring av modell for styring og ledelse med mer i 

universitets- og høyskoleloven 

 
Vi viser til brev fra departementet 29. juni om forslag til endring av universitets- og høyskoleloven. 
 
Modell for styring og ledelse 
Akademikerne støtter departementets vurdering og forslag om ekstern styreleder og ansatt rektor som 
hovedmodell. Vi mener at en slik hovedmodell legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen. 
Et felles trekk for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon er behovet for høy kompetanse og spesialisering i 
utføringen. Akademikerne mener det samtidig er viktig å understreke i lovs form at institusjonene har 
myndighet til å velge modell, og kan utpeke rektor ved valg dersom den ønsker det. 
 
Flertallskrav 
Departementet foreslår å endre krav for endring av styrings- og ledelsesmodell fra minst to tredelsflertall til 
alminnelig flertall. Akademikerne stiller spørsmål ved nødvendigheten av en slik endring. Kravet om 2/3-flertall 
er en sikkerhet mot skiftende politiske og samfunnsmessige forhold, og sikrer at faktiske beslutninger om 
institusjonens styring har større legitimitet. Dette er vedtektsfestede regler i annen styresammenheng. 
Akademikerne reagerer på at departementet foreslår at styret med enkelt flertall kan beslutte at styret skal ha 
flertall av eksterne representanter særskilt (§ 9-3, 4. ledd), når paragrafleddet over fastslår at ingen av 
representantgruppene skal kunne ha flertall alene.  
 

Andre beslutninger om endringer i styringsordning 
 
Fylkeskommunens oppnevning av styremedlemmer- og personlig vara 
Akademikerne støtter departementets vurdering og forslag om å legge ansvaret for oppnevning av eksterne 
styremedlemmer til statlige høyskoler til departementet. Dette er en tilsvarende ordning som for universiteter 
og vitenskapelige høyskoler. Akademikerne mener det at endringen er ønsket i universitets- og høyskolesektoren 
og av UHR er viktig for endringens legitimitet. Det er avgjørende at de eksterne styremedlemmene har den 
nødvendige kompetansen som skal til for å utvikle virksomheten. 
 
Styrets godtgjørelse 
Akademikerne støtter departementets forslag og argumentasjon om å legge kompetansen til å fastsette 
styregodtgjørelser til departementet. 
 
Styrets sammensetning 
Akademikerne mener det må avklares hva som ligger i begrepet «tilfredsstillende representert» i § 9-3. 
Endringen tar ut bestemmelsen i nevnte paragraf om at studentene skal ha minst 20 % av medlemmene. 
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Akademikerne er opptatt av at det også blir avklart hvordan de midlertidig ansattes representasjon skal sikres 
inn i styrene. Akademikerne mener det er nødvendig med tydeligere krav og avklaringer i paragrafen.  
 
Akademikerne mener også det må avklares hva som er definert som i særlige tilfeller i forslaget til et 7. ledd i § 
9-3. Vi mener det bør framgå av § 9-4 at institusjonene også kan foreslå styreleder, på lik linje med at de skal 
kunne foreslå eksterne styremedlemmer. At institusjonene har mulighet til å foreslå alle de eksterne 
medlemmene av styret, er ikke til hinder for at departementet på fritt grunnlag skal kunne utpeke dem, og én av 
dem som styreleder etter § 9-3 andre ledd. 
 
Akademikerne støtter forslaget om å flytte ansvaret for å oppnevne eksterne styremedlemmer til de statlige 
høyskolene fra fylkeskommunene til departementet. Akademikerne støtter forslaget om å oppnevne numeriske, 
ikke personlige, varamedlemmer til styrene. 
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