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INVITASJON TIL Å KOMME MED INNSPILL TIL GOD STYRING AV
STATLIGE UNIVERSITETER OG HØYSKOLER
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for
statlige universiteter og høyskoler. Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021.
Regjeringen ønsker å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen
av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene. For å få en bred og åpen debatt med ulike
innfallsvinkler ønsker jeg innspill til meldingen.
Begrepet styring skal i denne sammenhengen tolkes vidt og omfatter alt som gjøres for å følge
opp, påvirke eller vurdere aktivitetene og resultatene til universiteter og høyskoler. I styringen
inngår regelverk, mål- og resultatstyring, styringsdialog, herunder tildelingsbrev og etatsstyringsmøter, organisering og finansiering, inkludert finansieringssystemet og konkurransearenaene. Det legges til grunn at lærestedene skal beholde nåværende tilknytningsform til
staten.
Et styringssystem som sikrer viktige samfunnsbehov
Styringssystemet skal på best mulig måte legge til rette for universitetenes og høyskolenes
faglige og strategiske utvikling. Styringssystemet må også sikre samfunnets behov for
kapasitet og kompetanse nasjonalt og regionalt, utdanning og forskning av høy kvalitet og
relevans, et nasjonalt system for utdanning, samt studenters og ansattes rettigheter.
Gitt disse behovene ønsker jeg innspill til meldingen på hva som er et godt system for styring
av universiteter og høyskoler og hvilke endringer og tiltak som kan bidra til dette. I tillegg er
det under listet opp flere aktuelle problemstillinger. Dere velger selv hvilke og hvor mange av
disse dere også ønsker å gi innspill på.


Dimensjonering, kapasitet og kompetanse: Hvordan bør dimensjoneringen av
høyere utdanning styres for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for regionene
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og framtidas arbeidsliv? Hvilken rolle bør departementet ha i dimensjoneringen av
kapasitet og hvilket ansvar bør gis til universiteter og høyskoler? Hvordan styre etterog videreutdanning?


Finansering: Hvordan innrette konkurransearenaer og finansieringssystemet for
universiteter og høyskoler for å sikre forskning og utdanning av god kvalitet i hele
landet?



Styring av profesjonsutdanninger: Hvordan bør ulike typer utdanninger styres for å
sikre et nasjonalt system og kandidater med rett kompetanse?



Mangfoldig sektor: Hva slags rolle bør offentlige myndigheter ha og hvilke
virkemidler bør brukes for å sikre en mangfoldig universitets- og høyskolesektor?



Direktoratenes rolle i styring: Hva slags rolle bør direktorater under Kunnskapsdepartementet spille i styringen av UH-sektoren, f.eks. i styringen av kapasitet og
kompetanse, dimensjonering og profesjonsutdanninger?



Trekk gjerne fram et par forhold ved dagens styringssystem som ikke fungerer og
hvordan dette kan forbedres, evt. noe som er særlig viktig å bevare.

Det er også mulig å komme med innspill som ikke er dekket av de temaene nevnt over. Vi
ønsker at innspillene sendes Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no, innen 22. mai.
Svarene bør ikke overstige 10-15 sider.
Forut for denne brede innspillsrunden har et knippe personer i sektoren blitt utfordret til å
komme med forslag til hva som er et godt styringssystem. Disse bidragene er allerede
offentliggjort og finnes her. Dere må gjerne kommentere forslag i disse innspillene.
Enkeltpersoner ved universitetene og høyskolene vil også få mulighet til å komme med
innspill. Alle innspill vil offentliggjøres på meldingsprosjektets nettside.
Høring av NOU om ny universitets- og høyskolelov
Denne invitasjonen til innspill løper parallelt med høringen av NOU om ny universitets- og
høyskolelov. Kunnskapsdepartementet vil vurdere forslaget til ny UH-lov og
stortingsmeldingen i sammenheng.
Vennlig hilsen

Henrik Asheim
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