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Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige 
universiteter og høyskoler 
 
Bakgrunn 
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige 
universiteter og høyskoler. Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021. Med styringsmeldingen 
ønsker regjeringen å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere 
utdanning og forskning de neste 20 årene. 
 
Det presiseres fra statsråden at begrepet styring i denne sammenhengen skal tolkes vidt og omfatte alt som 
gjøres for å følge opp, påvirke eller vurdere aktivitetene og resultatene til universiteter og høyskoler. Det vil 
si 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. 
 
I arbeidet med styringsmeldingen har statsråden bedt fem personer med stor erfaring og ulikt ståsted i 
universitets- og høyskolesektoren om å på fritt grunnlag svare på spørsmålet: "Hva er god styring av 
universiteter- og høyskoler"? De fem er Åse Gornitzka, Lise Iversen Kulbrandstad, Gunnar Bovim, Klaus 
Mohn og Jonas Stein, og deres bidrag kan leses her.   
 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Med utgangspunkt i statsrådens invitasjonsbrev (vedlegg 1) inviteres styret til særlig drøfting av disse 
temaene:  

• Dimensjonering av utdanning, inkludert profesjonsutdanning 
• Mangfold i sektoren og finansieringssystemet 
• Direktoratenes rolle i styringen av sektoren 

 
Den 20. april ble det avholdt et møte med universitetsledelsen og representanter for universitetsstyret, etter 
invitasjon fra statsråden. I forbindelse med møtet ble det utarbeidet et notat (integrert i vedlegg 2) som 
presenterer UiOs overordnede holdning til de tre temaene over. Dette vil danne grunnlag for diskusjonen i 
styremøtet. Notatet bygger på en første drøfting med dekangruppen, samt tre av styrets medlemmer. Styret 
står naturligvis fritt til å bringe opp andre tema som er relevante for saken.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hva-er-god-styring-av-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id2691015/
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Vi gjør styret oppmerksom på at institusjonene er anmodet om å komme med konkrete løsninger for sektoren 
som helhet.    
 
 
Prosessen videre 
UiO skal komme med innspill til meldingen innen 22. mai. Parallelt arbeider UiO med en høringsuttalelse til 
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler med frist 5. juni. Regjeringen vil se disse sakene i 
sammenheng. Stortingsmeldingen er tema for styret også 13. mai. Høringsinnspillet til ny UH-lov er tema for 
styrets behandling i mai.  
 
 
 
 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Marianne Knarud 
seniorrådgiver 

 
 
Vedlegg: 
 

- Brev fra Kunnskapsdepartementet: Invitasjon til å komme med innspill til god styring 
av statlige universiteter og høyskoler  

- Notat til styret 
 

 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/
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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 
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regionene og framtidas arbeidsliv? Hvilken rolle bør departementet ha i 
dimensjoneringen av kapasitet og hvilket ansvar bør gis til universiteter og høyskoler? 
Hvordan styre etter- og 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  
  
Vedlegg: Liste over mottakere  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.  
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Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige 
universiteter og høyskoler 
 
 
I forbindelse med innspillsprosessen for stortingsmeldingen om styringspolitikk i sektoren 
inviterte statsråd Asheim universitetsledelsen og representanter for styret til et kort, innledende 
møte for å drøfte hovedlinjene i saken. Møtet ble avholdt 20. april med følgende personer fra UiO 
tilstede:  
Rektor Svein Stølen, prorektor Gro Bjørnerud Mo, viserektor Åse Gornitzka, universitetsdirektør 
Arne Benjaminsen, styrerepresentant Olav Gjelsvik, styrerepresentant Anne-Marie Engel og 
styrerepresentant Runa Fiske. 
 
Den 15. april, ble det avholdt et ekstraordinært dekanseminar for å drøfte et utvalg 
problemstillinger tilknytning til styringsmeldingen. Den 17. april ble det avholdt et diskusjonsmøte 
med et utvalg av styrets representanter om de samme problemstillingene. På bakgrunn av disse 
møtene ble det utarbeidet et notat med hovedbudskap, som grunnlag for den innledende samtalen 
med statsråden.  
 
Dette notatet følger under og vil også være grunnlag for diskusjonen i styrets seminar. 
Hovedtemaene i notatet (Dimensjonering av utdanning, inkludert profesjonsutdanning; Mangfold i 
sektoren og finansieringssystemet; Direktoratenes rolle i styringen av sektoren) vil bli presentert 
innledningsvis i seminaret.  
 
Det er naturligvis åpent for styrets medlemmer å bringe opp andre tema som er relevante for UiOs 
innspill til styringsmeldingen.  
 
 
 
 
 
  



 

Side 2 
 

Møte med statsråden 20. april om styringsmeldingen 
Hovedpunkter fra UiO 

1) Vi må utvikle vår mangfoldige UH-sektor der institusjonene til sammen dekker samfunnets 
kortsiktige og langsiktige behov. Institusjonelt mangfold i sektoren utfordrer ideen om et uniformt 
styringssystem. One size doesn’t fit all. Dette må reflekteres bedre i et fornyet styrings- og 
finansieringssystem slik at vi får et reelt mangfold. Her blir etatsstyring og utviklingsavtaler viktig, 
sammen med finansieringsmodellen. Det fordrer riktignok at de konstrueres riktig og baseres på hva 
institusjonene skal bidra til, og ikke på kvantitative leveranser.  

Batteriet av nasjonale styringsparametere og resultatindikatorene som inngår i målstyringen av 
institusjonene har hittil vært i mindre grad tilpasset den enkelte institusjons egenart og profil. Et 
vedvarende eksempel er hvordan tildelinger i lukket ramme på bakgrunn av resultater på 
publiseringsindikatoren gir lite mening for et universitetet som UiO. Hovedutfordringen for UiO er 
knyttet til kvalitet versus kvantitet. Vi forventes å levere kvalitet, men premieres på kvantitet. Denne 
incentivstrukturen må endres.  

 

2) God politisk styring er både legitimt og nødvendig. Styringen bør være tydelig og ambisiøs, men det 
må styres i det store, ikke i det små. Vi ønsker at regjeringen er tydeligere på de overordnede 
forventningene til hver enkelt institusjons rolle i samfunnet og differensiere tydeligere. Deretter kreves 
tillit og handlingsrom. Institusjonene må ha stor grad av autonomi når det gjelder å organisere egen 
virksomhet for å fylle og utvikle sin rolle.  

Når stadig flere insentiver, kontrollorganer, forskrifter og standarder legges oppå hverandre og trekker i 
motsatte retninger skaper det en detaljstyring av UH-institusjonenes virksomhet som er både kostbar, 
og til hinder for at institusjonene effektivt kan fylle sine roller, utvikle sin profil og nå sine mål. Både 
styringsmeldingen og det endelige forslaget til ny UH-lov bør bidra til både opprydning og forenkling.  

 

3) Myndighet som skal delegeres fra departement bør gå til institusjonene og ikke til mellomliggende 
direktorater. Ansvaret og helheten må ikke fragmenteres og overlates til ulike forvaltningsorgan i 
sektoren, som får utvikle egne og ofte ekspansive mandater. Økt «direktoratisering» og uklar 
oppgavefordeling mellom forvaltningsorgan har i sum medført økt byråkrati gjennom økte og doble 
rapporteringskrav og mer detaljstyring. Det gir oss betydelig merarbeid og redusert effektivitet. Her er 
det rom for å refordele allerede avgitt myndighet. 

 
4) Dimensjoneringsspørsmålet må skille mellom profesjonsutdanning og utdanning generelt. 

Spørsmålet må ses i sammenheng med punktet over om mangfold, og må i utgangspunktet løses 
gjennom styrket dialog med arbeidsliv og departement.  

Samtidig vil vi presisere at det er lite grunnlag for en ide om at arbeidslivets fremtidige behov kan 
dekkes gjennom styrt dimensjonering av spesifikke utdanninger. OECDs analyser og Holden-utvalgets 
utredning understreker viktigheten av generiske ferdigheter, evne til kritisk og etisk refleksjon og 
bevissthet. Arbeidsmarkedets behov endrer seg kontinuerlig. For UiO er det viktig med et 
styringssystem der vi kan utdanne kandidater med en kognitiv grunnmur for livslang læring. 

UiO vil, innen fristen, sende et fullstendig innspillssvar, med konkrete forslag til løsninger.   
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