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Høringssvar – endring av modell for styring og ledelse med mer i 
universitets- og høyskoleloven 
 
Innledning 
Kunnskapsdepartementet har ved brev av 26. juni 2015 oversendt til uttalelse et høringsnotat med 
forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (uhl.), med høringsfrist 15. august 2015.  
Det fremgår av datoene ovenfor at høringsfristen var i overkant av 6 uker hvorav 4 av ukene var 
hele juli måned. Dette er en høringsfrist i strid med departementenes egen Utredningsinstruks pkt. 
5.4 som bestemmer at høringsfristen normalt skal være 3 måneder. Universitetet i Oslo, andre 
institusjoner og UHR henvendte seg til departementet om å få forlenget fristen med en måned. 
Ønsket om forlenget frist ble avslått. Vi mener at det er svært beklagelig at departementet velger å 
opprettholde en kort høringsfrist i sommerferien når UiO og flere av de andre store institusjonene 
ber om utsettelse for å sikre en forsvarlig demokratisk prosess og styrebehandling av denne viktige 
saken. Det er vanskelig for oss å se hva departementet oppnår med å velge denne fremgangsmåten. 
 
Bakgrunn for lovforslaget 
Departementet tar utgangspunkt i Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – 
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (strukturmeldingen), og foreslår på bakgrunn 
av denne endringer i blant annet styringsstrukturen i sektoren. Vi legger til grunn at 
departementets målsetting er den samme som Universitetet i Oslo sin målsetting – å heve 
kvaliteten på forskning og utdanning. Vi finner det underlig at departementet velger å angripe 
denne problemstillingen med endringer i struktur (les fusjoner) og forslag til endringer i 
styringsmodell (fra valgt til ansatt ledelse). Det finnes ingen dokumentasjon på at størrelse eller 
styringsform er avgjørende for faglig kvalitet. Snarere tvert i mot – dersom vi vender blikket mot 
amerikanske institusjoner så utmerker disse seg ved stor mangfoldighet i størrelse, styring og 
organisering. Universitetet i Oslo skulle ønske at departementet konsentrerte seg om fag – og ikke 
om styring og struktur – når målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning ved våre høyere 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Behovet for god ledelse 
Universitetet i Oslo slutter seg til Strukturmeldingens og KDs høringsnotats understreking av 
universitetenes og høyskolenes viktige funksjoner i samfunnet. Det er helt avgjørende at disse 
institusjonene har kompetent faglig og strategisk ledelse for å fylle sin samfunnsrolle og forvalte de 
verdier som samfunnet investerer i utdanning og forskning.  
 
I høringsnotatet understrekes behovet for «profesjonelt lederskap».  Det er beklagelig at 
departementet ikke klargjør hva de legger i et begrep når begrepet åpenbart er så bærende for 
argumentene som det er i dette høringsnotatet. Slik Universitetet i Oslo ser det, bringer bruken av 
"profesjonelt lederskap" høringsnotatet inn i et større landskap enn "valgt" og "ansatt" ledelse - 
nemlig forholdet mellom "profesjonell" og "faglig" ledelse.   
 
Faglig ledelse indikerer et lederideal hvor lederen tenkes å være en tung fagperson i et kollegium. 
Ledelsesidealet forutsetter en god mestring av fagets/fagenes ferdigheter, tilegnet gjennom 
utdanning eller praktisk opplæring. Profesjonell ledelse understreker derimot at ledelse må 
betraktes som en egen profesjon eller fag. Implikasjonen er at faglig kunnskap om ledelse er 
generell, og at ledelse ikke trenger innsikt i fagene virksomhetene bygger på.  
 
Departementet mener muligens at "profesjonell" bare skal tolkes som "kompetent", men dette er 
uklart og under ingen omstendighet i tråd med vanlige definisjoner av ordet profesjonell. Slik 
Universitetet i Oslo ser det må universitetene styres av en faglig ledelse. Dersom man ønsker å 
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dyrke frem høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning må virksomheten ledes av noen 
som har stor innsikt i premissene for faglig virksomhet, i tillegg til legitimitet i fagmiljøene.   
Kompetent ledelse innenfor en faglig ledelsesmodell forutsetter tett kobling til den faglige 
virksomheten. 
 
I høringsnotatet fremholdes det at videreutvikling av institusjonens prioriteringer og satsinger 
krever god styring og ledelse.  Dette er universitetet i Oslo enig i. Imidlertid er det særlig ved store 
strukturendringer at legitimitet i fagmiljøene og en dyp forståelse av premissene for faglig utvikling 
er avgjørende.  Det kan argumenteres for at dette best kan sikres ved valgt heller enn ansatt ledelse 
(kfr. henvisningen nedenfor til Alan Bryman’s meta-analyse).  
 
Valg av styringsmodell 
Institusjonene bør selv kunne fastsette styringsmodell, enten valgt eller ansatt rektor, slik også 
dagens lov gir rom for.  Universitetet i Oslo ser ikke noe behov for å velge ansatt rektor som 
hovedmodell slik departementet foreslår i høringsnotatet og går således imot dette forslaget. 
Universitetet i Oslos primære standpunkt er altså at loven ikke bør endres på dette punktet. 
Dersom loven skal endres, foreslår Universitetet i Oslo at det fremgår klart av loven at 
institusjonene selv kan velge sin styringsform ut fra deres egenart og profil. Da kunne noen 
institusjoner ha ansatt rektor som var styreleder, valgt rektor som ikke var styreleder osv. Dette 
ville skape langt mer mangfold i sektoren og åpne for at institusjonene kunne dyrke sin egenart.   
 
Universitetet i Oslo beklager at departementet i sin gjennomgang av hensyn for og imot 
valgt/ansatt ledelse unnlater å gjennomføre en balansert pro et contra analyse. I høringsnotatet 
trekkes det frem mange negative aspekter ved valgt ledelse uten at ansatt ledelse problematiseres 
på samme måte. Argumentasjonen i notatet svikter ved at den kolporterer troen på at man skaper 
bedre ledelse ved å skifte fra én ledelsesmodell til en annen. 
 
Som påpekt i orienteringssak til styret om styringsstruktur og -prinsipper (O-sak 1 møte nr. 
5/2014), finnes det ingen vitenskapelige studier som kan underbygge hvilken utvelgelsesmetode – 
valgt eller ansatt – som gir best resultater i akademia.  En mye brukt referanse til forskning på 
effektiv ledelse på universiteter i den vestlige verden, er meta-analysen til Alan Bryman, «Effective 
Leadership in Higher Education – summary of findings», 2007. Han tar ikke opp forholdet mellom 
valgt og ansatt universitetsledelse spesielt, men sier noe mer generelt om ledelse i akademia. De 
fleste «suksesskriteriene» for akademisk ledelse peker på betydningen av at lederen har god 
legitimitet i fagmiljøene og en god forståelse av faglig autonomi og utvikling.  
 
I høringsnotatet henvises det til et notat om styringsstruktur og -prinsipper (O-sak 1 møte nr. 
5/2014, jfr. ovenfor) utarbeidet ved Universitetet i Oslo. Det er direkte misvisende når 
departementet på bakgrunn av dette notatet hevder at: ”Hensynet til universitetsdemokratiske 
tradisjoner er samtidig ikke til hinder for at et stort flertall av internasjonalt ledende 
universiteter ikke har ordning med valg av rektor som ligner den norske”. Det riktige ville være å 
si at det er uvanlig ved internasjonalt ledende universiteter å ha en så svak faglig innflytelse på 
styringen som dette lovforslaget legger opp til. Selv om mange ledende institusjoner ikke har 
direkte valg av rektor, har de ofte andre faglige og demokratiske mekanismer på plass med 
beslutningsmyndighet som balanserer maktforholdene. Med den styringsordning departementet 
legger opp til, blir den faglige innflytelsen over virksomheten betenkelig svak. 
 
NY TEKST BEGYNNER 
 
Styrets sammensetning 
Departementets høringsnotat er uklart på hvordan styret skal settes sammen der rektor ansettes. 
Utgangspunktet er forslag til ny § 9-3 første og annet ledd som etter forslaget skal lyde: 
(1) Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant 
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ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt 
ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. 
(2) Departementet utpeker ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder. 
Hvis rektor er valgt etter § 10-2 er rektor styrets leder. 
 
I utgangspunktet er denne bestemmelsen klar – spørsmålet er hva som skjer når rektor ansettes og 
et eksternt styremedlem blir oppnevnt som styreleder. Da vil styret bestå av styreleder (som er et 
av de fire eksterne styremedlemmene), tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt 
blant studentene og de tre gjenværende eksterne medlemmene. Dette er bare ti styremedlemmer 
og spørsmålet er hvordan det ellevte styremedlemmet skal velges. I dagens lov er dette regulert i § 
9-3 første ledd siste setning som lyder: «Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett 
medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de 
eksterne medlemmene til å være styrets leder.» Denne setningen er fjernet i forslaget til ny 
lovtekst. Universitetet i Oslo går ut fra at årsaken til dette er at forslaget innebærer en endring. Vi 
antar at endringen går ut på at når et eksternt styremedlem utpekes til styreleder så skal en vara tre 
inn for dette styremedlemmet slik at den nye styresammensetningen blir 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. Dette innebærer at det innføres en normalordning med fem eksterne 
styremedlemmer i stedet for dagens fire. Dette endringsforslaget kommenteres ikke eksplisitt i 
departementets høringsnotat. Det er svært uheldig at departementet velger å la en så viktig endring 
stå ukommentert, da alle vesentlige endringer skal fremheves i et høringsnotat for å gi 
høringsinstansene best mulig innsikt i forslagene.  
 
Universitetet i Oslo vil presisere at eksterne styremedlemmer tilfører styrene et bredt spekter av 
kompetanse og erfaring med impulser fra mange av samfunnets sektorer. Dette er viktig for 
institusjonene. Vi mener imidlertid at dagens styresammensetning er god og gir en fin balanse 
mellom interne og eksterne representanter. Universitetet i Oslo mener det er viktig ikke å svekke 
de ansattes representasjon i styret ytterligere og går derfor imot den foreslåtte lovendringen. En så 
svak faglig representasjon som det legges opp til er uvanlig om man sammenligner seg med de 
beste universitetene i verden. Vi mener at dagens bestemmelse i § 9-3 første ledd siste setning bør 
beholdes, slik at når rektor ansettes så erstattes vedkommende av et styremedlem valgt blant 
ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Vi viser for øvrig til det vi skriver nedenfor om 
betydningen av universitetsdemokratiet. 
 
Departementet foreslår i høringsnotatet å endre stemmereglene ved vedtak om styrets 
sammensetning. 
 
Dagens lov åpner i § 9-3 annet og tredje ledd for at styret selv kan vedta en annen 
styresammensetning enn normalordningen. I tredje ledd åpnes det for at styret kan vedta at styret 
skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Disse bestemmelsene foreslås videreført i 
høringsnotatet, dog med den viktige endringen at det etter dagens regler kreves 2/3 flertall for å 
treffe en beslutning om endret styresammensetning. Dette foreslås endret til alminnelig flertall. 
Universitetet i Oslo går imot den foreslåtte endringen og vil fremholde at en så viktig beslutning 
bør ha et solid flertall bak seg i institusjonens styre. Institusjonene er ikke tjent med hyppige 
endringer hverken av styreform eller styresammensetning. Krevet om 2/3 flertall er med på å sikre 
den stabiliteten som er nødvendig for institusjonene.  
 
NY TEKST SLUTTER 
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Universitetsdirektørens og rektors rolle 
I høringsnotatet påpekes at modellen med en valgt rektor som samtidig er styreleder er 
problematisk fordi det blir en uheldig dobbeltrolle, som unngås når rektor ikke er medlem av 
styret. Det argumenteres med at valgt rektor betyr mye myndighet og ansvar samlet på én hånd, da 
rektor som styrets leder er ansvarlig for å forberede styresaker, å gjennomføre styrets vedtak mv. 
 
Dette er imidlertid en feil beskrivelse av rollene, da det er universitetsdirektøren som iht. gjeldende 
lov forbereder styresakene «etter samråd med» rektor.  Som påpekt i KDs høringsnotat har 
administrerende direktør selvstendig myndighet og ansvar. Universitetsdirektøren har et 
selvstendig ansvar for det administrative, er samtidig sekretær for styret og iverksetter styrets 
beslutninger, også utover det rent administrative.  Dette er formalisert gjennom arbeidsavtalen 
med tilhørende resultatmål, og avgrenser ikke rektors rolle som overordnet ansvarlig for og leder 
av institusjonens virksomhet. Da ordningen med administrerende direktør ble formalisert (se 
Ot.prp. nr. 85 (1993-1994) Om lov om høgre utdanning) fremhevet departementet 
universitetsdirektørens (administrerende direktørs) rolle som særlig viktig. Vi kunne ønsket oss en 
bredere diskusjon i høringsnotatet om hvorfor departementet nå synes å mene at 
universitetsdirektørens rolle er mindre viktig. 
 
Ledelsesmodell og hensynet til universitetets rolle 
I høringsnotatet fremholdes det at: «En ansatt rektor vil etter departementets syn ha større 
legitimitet sett utenifra”. Det er vanskelig å finne belegg for denne påstanden. Vi forstår at 
departementet selv mener at en ansatt rektor har større legitimitet enn en valgt rektor, men at 
dette synet skulle gjøre seg gjeldende også utenfor departementet har vi ingen dokumentasjon for.  
Universitetet i Oslo mener at en rektor valgt av universitetssamfunnet åpenbart har en større 
legitimitet til å tale institusjonens sak utad i det norske samfunnet, enn en leder ansatt av et styre i 
lukket møte.  Vi tror også at storsamfunnet er mer opptatt av at rektor har et tydelig mandat fra 
institusjonens ansatte og studenter, enn et styre dominert av departementet. Universitetenes 
suksess er ikke uten sammenheng med deres uavhengighet av statsmakten. 
 
Som KD poengterer i høringsnotatet, har styrets rolle endret seg vesentlig de siste tiårene, og loven 
gir rom for at institusjonene i stor grad selv kan fastsette den interne organiseringen. Universitetet 
i Oslo kan imidlertid ikke se at det i høringsnotatet dokumenteres at endringer i styrets rolle krever 
endringer i ledelsesmodell. 
 
Den akademiske virksomheten med forskning, utdanning og formidling foregår på instituttene.  
Det er grunn til å mene at en valgt rektor som også er styreleder er en større garanti for å ivareta 
denne virksomhetens interesser på en helhetlig måte enn en rektor som ikke er styreleder, men 
ekstern, og knyttet tettere opp mot departementet enn en valgt rektor. Avstanden mellom ledelse 
og ansatte vil kunne oppleves større med en slik modell. Selv om den akademiske friheten er 
lovfestet og uavhengig av styringsmodell, kan resultatet for den enkelte ansatte generelt medføre at 
friheten settes under press ved direkte styring utenfra.    
 
Et universitet tjener samfunnet best når det gir optimalt spillerom for autonomi og akademisk 
frihet, når forskerne kan gå motstrøms og gi kvalitet til samfunnets institusjoner gjennom 
konstruktiv kritikk.  Derfor er universitetsdemokratiet fortsatt viktig. I dette perspektivet er det av 
betydning at valgt ledelse har legitimitet i fagmiljøene og armlengdes avstand til den makt og 
myndighet som universitetssamfunnet skal balansere.  Ansatt rektor med ekstern styreleder kan 
lett gi en langt sterkere innflytelse utenfra og derved svekke den kritiske distansen og faglige 
autonomien som kan være avgjørende for vitenskapelig utvikling.  
 
Det kritiske og uavhengige blikket som universitetet skal ha er med andre ord essensielt, og må gis 
stor vekt ved valg av styrings- og ledelsesmodell.   
 

http://abo.rettsdata.no/gOT85z2E94
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Konklusjoner 
Valg av styrings- og ledelsesmodell 
Universitetet i Oslo anbefaler at dagens lovtekst for valg av styrings- og ledelsesmodell (valgt eller 
ansatt rektor) beholdes uendret. 
 
Dersom ansatt ledelse blir vedtatt som hovedmodell, mener Universitetet i Oslo at vedtak i et så 
viktig spørsmål som skifte av modell skal kreve 2/3 flertall, istedenfor alminnelig flertall som 
forslaget legger opp til. I svært mange virksomheter krever viktige beslutninger 2/3 flertall. 
Endring av styreform er en slik viktig beslutning som ikke bør treffes uten etter støtte fra et bredt 
og samlende flertall i styret. Kravet om 2/3 flertall er sett på som et svært viktig demokratisk 
prinsipp for eksempel ved grunnlovsendringer, der det også blir fremholdt at kravet om 2/3 flertall 
sikrer stabilitet. Demokratiet og stabilitet er viktig også for Universitet i Oslo vi mener derfor at 
valg av styringsmodell fortsatt må kreve 2/3 flertall. De samme argumentene gjør seg gjeldende 
ved endring av styresammensetningen som også er en så viktig beslutning at det bør kreves 2/3 
flertall. Universitet i Oslo mener at man bør beholde dagens regel om at der rektor ansettes så 
erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling (§9-3 første 
ledd siste setning). 
 
Oppnevning av styremedlemmer ved høyskolene 
Universitetet i Oslo slutter seg til forslaget om at departementet og ikke lenger fylkeskommunene 
skal oppnevne styremedlemmer ved høyskolene 
 
Fastsettelse av styrehonoraret 
Universitetet i Oslo slutter seg til lovforslaget om at departementet, ikke styrene selv, skal fastsette 
styrehonoraret. 
 
 
Universitetet i Oslo har ingen kommentarer til de øvrige forslagene til lovendringer. 
 
 
 
 
 


