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Høringssvar fra Høyskolen Kristiania – god styring av statlige universiteter og 

høyskoler.  

 

Høyskolen Kristiania viser til høringsbrev ref: 20/869 fra Kunnskapsdepartementet 

omhandlende god styring av statlige universiteter og høyskoler.  

 

Innspill til høringsnotatet 

 

Høyskolen Kristiania ønsker å komme med et overordnet innspill som relaterer seg til flere av 

spørsmålene som stilles i innspillbrevet. Vi mener at styringen av statlige universiteter og 

høyskoler må reduseres. Høyere utdanning er en sentral aktør innen blant annet forskning og 

formidling, som er kjerneverdier i samfunnet. Institusjonene bør ha rom for å utøve forskning 

og formidling uten at statlige interesser påvirker hva institusjonene skal fokusere på. Statlige 

eide institusjoner utgjør i dag den desidert største andelen av institusjoner innen høyere 

utdanning. Konsekvensene av at myndighetene har stor påvirkningskraft blant denne gruppen 

har store utslag i sektoren. Dessverre er uavhengige institusjoner ikke i en posisjon til å 

utgjøre en reell konkurrent, innen blant annet forskning, når sektoren består av primært 

statseide institusjoner.  

 

Som en potensiell løsning på hvordan statlige institusjoner kan oppnå større uavhengighet vil 

vi vise til forskningsinstituttsektoren. Instituttene er også viktige bidragsytere for informasjon 

og kunnskap. De fleste instituttene er i dag uavhengige stiftelser med egne vedtekter for 

hvordan drift og styring skal være. Høyskolen Kristiania mener at en tilsvarende 

fremgangsmåte ville vært formålstjenlig for statlige universiteter og høyskoler. Som 
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eventuelle stiftelser vil de fremdeles være offentlige institusjoner men vil ha en naturlig 

distanse fra Kunnskapsdepartementet. Dette gir utdanningssektoren et ønskelig større 

handlingsrom innen sine samfunnsoppgaver. Videre mener vi at omgjøring til stiftelser sørger 

for en likere behandling av institusjoner i sektoren, også inkludert dagens uavhengige 

(private) institusjoner. En løsere tilknytning til staten gir også institusjonene rom for å 

etablere sterke relasjoner til markedet. Dette mener vi er sunt for en sektor som har som 

oppgave å blant annet arbeide med relevante aktører for å styrke virksomheten kvalitet og 

relevans.  

 

Om ikke institusjonene omgjøres til stiftelser foreslår vi alternativt at statlige universiteter og 

høyskoler eies av stiftelser. Dette vil oppnå samme resultat som nevnt overfor. 

 

Finansiering 

 

Dersom statlig universiteter og høyskoler fungere som stiftelser vil ikke dette påvirke 

bevilgningene til institusjonene. Stortinget er bevilger av midler til sektoren, vi kan ikke se at 

bevilgning vil påvirkes av tilknytningsform. Som nevnt overfor er det også anledning for 

stiftelser å søke finansiell støtte fra markedet for øvrig. 

 

Styring av profesjonsutdanninger 

 

Høyskolen Kristiania mener regelverket rundt profesjonsutdanningene bør mykes opp. Her 

bør det være anledning for flere institusjoner å tilby profesjonsutdanninger enn hva dagens 

regelverk tillater. Det er viktig å ha rammer for profesjonsutdanninger. Et alternativ til dagens 

ordning kan være særegne krav til kvalitet, fagmiljø, opptakskrav og kvoter regulert i 

forskriftsform som ville vært gjeldende for alle institusjoner som ønsker å tilby 

profesjonsutdanning. Kontroll av disse kravene er en naturlig oppgave for direktorater 

underlagt Kunnskapsdepartementet.  
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Høyskolen Kristiania vil takke for muligheten for å kunne komme med høringssvar i denne 

saken og ønsker et videre samarbeid med Kunnskapsdepartementet velkommen.  

 

   

 

                Solfrid Lind   Arne Krumsvik 

         Administrerende direktør           Rektor 


