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Høyring om endring av modell for styring og ledelse med mer i 
universitets- og høyskoleloven  
 
Vi viser til Deres brev datert 26.juni d.å. samt til vår anmodning om utsettelse med 
høringsfristen.  Videre viser vi til Deres brev datert 14.d.m.der det framgår at utsettelse ikke 
blir gitt.  Vi beklager dette da vi mener at denne høringen burde vært behandlet politisk. Med 
den korte høringsfristen, kombinert med at høringen sendes ut rett i forkant av 
sommerferien,  er det ikke mulig å gjennomføre nødvendig politisk prosess innen gitte frist. 
 
Som det framgår av brev og høringsnotat er det foreslått tre endringer i modell for styring og 
ledelse i universitets- og høyskoleloven. 
 
Det er foreslått en hovedmodell med ansatt rektor og oppnevning av ekstern styreleder.  Slik 
vil disse ha ulikt mandat og adskilte arbeidsoppgaver, og prinsippet om maktfordeling mellom 
disse vil være ivaretatt.  Det skal likevel være opp til den enkelte institusjon å fravike foreslått 
hovedmodell.  Slikt vedtak krever etter nye bestemmelser alminnelig flertall.  Etter tidligere 
bestemmelser ville slikt vedtak kreve to tredjedels flertall.  Hedmark fylkeskommune vil ikke 
ha innvendinger til disse foreslåtte endringene. 
 
Det er videre foreslått endring i forhold til oppnevning av styremedlemmer.  
Fylkeskommunene skal ikke lenger oppnevne styremedlemmer for høyskolene.  Det sies bl.a. i 
høringsnotatet at: 
«Departementet legger til grunn at de eksterne styremedlemmene skal tilføre styrene et 
bredt spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra nærings-, kultur- og samfunnsliv.  
Dette skal være med på å ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom 
institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper.  Departementet legger til grunn at 



 

 

 

styrene må ha kompetanse som gjør dem best mulig i stand til å utvikle virksomheten.  I 
arbeidet med styreoppnevninger er det viktig å kunne vurdere den eksterne representasjonen 
samlet og komme frem til en sammensetning av styremedlemmer som samlet sett kan tilføre 
styrearbeidet erfaringer og kompetanse i tråd med institusjonenes profil og 
utviklingsmuligheter, herunder lokale og regionale behov.  For å kunne foreta en helhetlig 
vurdering i tråd med den enkelte institusjons behov foreslår departementet derfor å 
gjeninnføre ordningen med at samtlige eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler skal 
oppnevnes av departementet.» 
Det går videre fram av notatet at universitets- og høyskolesektoren selv har ønsket en slik 
endring.  Videre at «..styremedlemmene oppnevnt av fylkeskommunen ikke har tilknytning til 
næringslivet, og at det eksterne perspektivet i styrearbeidet har blitt svekket».  Ytterligere 
framgår at departementet har erfart tilfeller der eksterne styremedlemmer oppnevnt av 
fylkeskommunene oppfattes å komme med politiske føringer fra dem som har oppnevnt dem. 
 
Hedmark fylkeskommune kjenner seg ikke igjen i disse beskrivelsene.  Fylkeskommunen har 
bred og grundig kjennskap og kompetanse om både institusjonelle, næringsmessige og 
kulturelle forhold som er relevant å legge vekt på ved oppnevning av eksterne 
styremedlemmer til høyskolestyret.  Fylkeskommunens kompetanse representerer en styrke i 
forhold til oppnevning av styremedlemmer, ikke en svakhet slik det framstilles i 
høringsnotatet.  Hedmark fylkeskommune ber om at endringsforslaget knyttet til 
fylkeskommunens oppnevning av eksterne styremedlemmer til høyskolestyrene strykes, slik 
at dagens regelverk på dette området videreføres i den nye modellen. 
 
Det tredje endringsforslaget innebærer at departementet skal fastsette styrets godtgjørelse, 
ikke styrene selv.  Hedmark fylkeskommune har ingen innvendinger til dette forslaget. 
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