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Innspill til høring – forslag til endring av modell for styring og ledelse i universitets- og 

høyskoleloven 

 

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) ønsker med dette notatet å gi innspill til 

Kunnskapsdepartementets forslag til endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høyskoler. 

1. Modell for styring og ledelse 

Departementet foreslår å redusere kravet for vedtak om annen styresammensetning etter § 

9-3 andre ledd fra to-tredjedels flertall til simpelt flertall. SiN fraråder denne endringen, da 

modell for styresammensetningen er basert på et prinsipielt ønske om maktbalanse. En bred 

enighet om styresammensetningen bør være til stede for å ivareta denne balansen. I samme 

øyemed er SiN av den oppfatning at åpningen for innføring av eksternt flertall i styret etter § 

9-3 tredje ledd er i strid med prinsippet om at ingen gruppe skal ha flertall alene. Vi mener 

derfor at dette punktet bør strykes, subsidiert beholde kravet om to-tredjedels flertall. 

SiN har et ønske om en klarere beskrivelse av styrets sammensetning i loven, da en i dag må 

se flere paragrafer i sammenheng. Departementets foreslåtte § 9-3 første ledd lyder 

(1)  Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant 

ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og 

administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne 

medlemmer. 

Gjeldende § 9-3 første ledd fortsetter med  

(1) […] Hvis rektor er valgt etter § 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt 

etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og 
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forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være 

styrets leder. 

Ved gjeldende lov er det mer klart at ved ansatt rektor skal styret bestå av fire medlemmer 

valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og 

administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer, 

hvorav en av de eksterne vil sitte som styrets leder. Det er noe uklart om styret vil ha lik 

sammensetning etter departementets foreslåtte endringer.  

Vi ønsker også å foreslå å eksplisitt nevne i § 9-3 første ledd at ett dersom de midlertidig 

ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i 

undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av 

styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ifølge § 9-4 andre ledd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Stipendiatorganisasjonene i Norge, 

 

Vegard Stenhjem Hagen 

Leder 


