
Universitets- og 
høyskolelovutvalget
Møte med UiO 5. februar 2019
Helga Aune



Oppnevning og sammensetning
• Oppnevnt av kongen i statsråd 22. juni 2018
• NOU 1. februar 2020
• Medlemmer: Helga Aune (leder), advokat PwC

Sunniva Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis juss UiA
Stine Jørgensen, vicedirektør Styrelsen for Forskning og Uddannelse, DK 
Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef Tromsø kommune
Irene Dahl Andersen, klinikksjef Sykehuset Østfold
Karl Harald Søvig, dekan og professor juss UiB
Kjell Magne Mælen, visedirektør ved Universitetsmuseet UiT
Dag Olav Hessen, professor biologi UiO
Haakon Riekeles, samfunnsøkonom Civita
Sofie Carlsen Bergstrøm, student fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig NSO



Mandat

• Lovutvalget skal foreslå: 
• Ny lov for universiteter og høyskoler
• Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i UH-loven
• Endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften

• Mål for arbeidet: 
"Et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for 
universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte."



Utvalgets oppgaver

• Rydde, strukturere og fjerne uklarheter i lovene
• Foreslå materielle lovendringer der utvalget ser behov
• Peke på endringer som bør gjøres i forskriftsverket
• Vurdering av tilknytningsform faller utenfor mandatet

• Utvalget er inne i en kunnskapsinnhentingsfase, og arrangerer åpne 
innspillsmøter frem til mai 2019



Innspillsmøter

• 30. januar Oslo: Ansettelse og karriereveier
• 6. mars Bergen: Studentrettigheter og –plikter, studentvelferd
• 27. mars Kr.sand: Autonomi i forskning og undervisning, 

samarbeid med næringslivet
• 8. mai Tromsø: Digitalisering og teknologi
• 22. mai Oslo: Studenter (tentativt)

I tillegg møter utvalget aktører som UHR, Studentsamskipnadsrådet, 
NOKUT,  Forskerforbundet, NSO, UiO, Leger i vitenskapelige stillinger 
m.fl.



Utvalgsmøter
• Okt 2018: Prinsipielle utgangspunkt for regulering i UH-sektoren
• Nov 2018: Styring og ledelse
• Jan 2019: Ansettelse og karriereveier
• Feb 2019: Opptak til høyere utdanning
• Mars 2019: Studentrettigheter og –plikter, studentvelferd
• April 2019: Akkreditering og tilsyn, NOKUT. Private høyskoler
• Mai 2019: Struktur på regelverket, bestemmelser om klage mv.
• Juni 2019: Diverse tema - personopplysninger, advokatutgifter mv.
• Aug-Nov 2019: Avklaringer, NOU-tekst og lovforslag



Innspill ønskes velkommen!

• Utvalgets sekretariat: uhlovutvalget@kd.dep.no

• www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no

mailto:uhlovutvalget@kd.dep.no
http://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/
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