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Høring om endring av modell for styring og ledelse mm i UH-loven 

 
 
Viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2015 om «Endring av modell for styring og 

ledelse med mer i universitets- og høgskoleloven». Høringsfristen er satt til 15. august, noe som betyr 

at saken ikke har vært behandlet i HiNTs styre. Høringsuttalelsen er foretatt av rektor og styreleder i 

HiNT, og baserer seg blant annet på tidligere diskusjoner i HiNTs styre omkring styringsform. Det tas 

allikevel forbehold om at enkelte styremedlemmer ikke tilslutter seg hele eller deler av 

høringsuttalelsen fra HiNT.  

 

Nedenfor kommenteres de ulike forslag som fremkommer i høringsnotatet fra KD. 

 

Endring av styringsmodell 

Departementet foreslår en endring i styringsmodell, som innebærer at ansatt rektor og ekstern 

styreleder skal være hovedmodellen for styring og ledelse av institusjonen. Dette forslaget støttes fra 

HiNT. Vi har forståelse for ønsket om å opprettholde valgmuligheten og fortsatt ha anledning til å ha 

valgt ledelse. Vi ønsker allikevel å understreke viktigheten av at sektoren på sikt bør, innrette seg mot 

og tilrettelegge for, en ledelsesmodell for hele sektoren. At ansatt rektor og ekstern styreleder blir 

lovens «normalmodell» mener vi her helt nødvendig.  

 

Departementet foreslår at vedtak om å endre styrings- og ledelsesmodell bør kreve alminnelig flertall i 

styret. Dette forslaget støttes av HiNT.  

 

 

Fylkeskommunal oppnevning 

Departementet foreslår videre i sitt høringsnotat å endre lovens bestemmelse om at fylkeskommunen 

oppnevner to eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler, slik at oppnevnelsesmyndigheten i 

stedet legges til departementet. Dette støttes av HiNT. 

Vi har i tidligere sammenhenger tatt til orde for at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og opplever 

ikke at ordningen har fungert i henhold til intensjonene.  
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Personlige varamedlemmer 

Dagens ordning med at eksterne styremedlemmer har personlige varamedlemmer foreslås endret til 

ordning med numeriske varamedlemmer. Forslaget støttes av HiNT. 

 

 

Styrets godtgjørelse 

Departementet foreslår å legge beslutningen om fastsettelse av styregodtgjørelse til departementet. 

HiNT støtter dette forslaget, da det er prinsipielt er uheldig at styret selv fastsetter egen godtgjørelse. 

Vi ser for øvrig behovet for at styregodtgjørelsen må ses i sammenheng med institusjonens størrelse 

og styrets ansvar.  

 

 

Ut over dette har HiNT ingen kommentarer til departementets forslag til nye lovformuleringer. 
 
 

 

Vennlig hilsen 
 
 
Bjørg Tørresdal (sign)     Steinar Nebb (sign) 
styreleder       rektor 
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