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Høringssvar - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - viser til høringsbrev av 10. juli 2013 om
departementets forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.
NITO har følgende kommenterer til endringsforslagene:
16. Innstegsstilling – ansettelse på innstegsvilkår
NITO har ved flere anledninger, blant annet i innspill til Innspill til Meld. St. 18 Lange linjer – kunnskap
gir muligheter, gitt vår tilslutning til en prøveordning for innstegstillinger for å styrke rekrutteringen
innen matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, medisin og odontologi. Dette er midlertidige
tilsettingsforhold, hvor den ansatte vil utføre alle de oppgaver som tilligger de ordinære stillingene.
Denne tilsettingsformen gir likevel den som tilsettes en konkret og forutsigbar mulighet for fast
ansettelse, dersom kompetansekravene som er fastsatt ved tilsetting oppfylles i løpet av
åremålsperioden.
NITO mener at man må velge lovforslagets alternativ 1. Alternativ 2 vil ikke gi den ansatte den
forutsigbarhet i tilsettingsforholdet som vedkommende må kunne forvente.
21. Avsetting av enkeltstyremedlem
NITO støtter ikke forslaget om å endre lovens § 9-8, slik departementet foreslår. Det ansvar som er
tillagt styret etter lovens § 9-2 (1) fordrer et handlingsrom for styrets medlemmer, og en faglig frihet til å
ytre seg innen saker av styrets interesse. Vi anser derfor at bestemmelsens ordlyd gir en for vid
ramme for når et styremedlem skal kunne avsettes.
Vi mener for øvrig at departementet ikke bør gis anledning til å avsette styremedlemmer som er
demokratisk valgt av valgforsamlingene for de ansatte og studentene. Vi mener at myndigheten til å
avsette disse styremedlemmene fortsatt bør tilligge Kongen i statsråd.
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