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Tilråding: 

 

Styret slutter seg til foreliggende utkast til høringsuttalelse fra NTNU 

 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre ekstern styreleder og ansatt rektor som hovedmodell for 

statlige universiteter og høgskoler. Forslaget begrunnes med at institusjonene forvalter betydelige 

ressurser for fellesskapet som stiller store krav til «profesjonelt lederskap» og en «grundig 

rekrutteringsprosess». Departementet skriver likevel at «Institusjoner som vil fortsette med den 

ledelsesmodell de har i dag skal kunne gjøre det uten å fatte nytt styrevedtak». For å velge den ene 

eller andre ledelsesmodellen foreslås det at det skal være tilstrekkelig å fatte vedtak med alminnelig 

flertall mot 2/3 flertall i dag. Alminnelig flertall skal også være tilstrekkelig for å fatte vedtak om 

«annen styresammensetning» eller «eksternt flertall i styret». Departementet mener dette vil gi 

styrene «videre handlingsrom» og et «mer reelt valg av modell for styring og ledelse».  

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å ta et helhetlig grep om utpeking av styreleder og oppnevning av 

eksterne styremedlemmer. De vil derfor avvikle ordningen der fylkeskommunene oppnevnte 

halvparten av medlemmene i høgskolestyrene. Departementet mener at styrene prinsipielt ikke bør 

fastsette eget styrehonorar og foreslår at Departementet etter innspill fra institusjonene fastsetter 

honoraret ut fra «styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet». 

Departementet har også merket seg at ordningen med personlig vara har fungert dårlig og vil 

gjeninnføre ordningen med å utpeke «nummeriske varamedlemmer». Det er ingen endring mht. at 

styret selv utpeker vara for styreleder. Det er heller ingen endringer i rektor og styreleders oppgaver. 

 

Kommentarer til høringsforslaget 

Vi er enig i argumentene Kunnskapsdepartementet legger til grunn for valg av hovedmodell med 

ekstern styreleder der det er styret som ansetter Rektor. Å skille rollene som styreleder og daglig leder 

er et grunnleggende prinsipp i offentlig og privat virksomhetsstyring. I universitetsloven § 9-2 heter 

det da også at styret skal «føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten» og rapportere til 

Departementet om «resultatene av virksomheten». Den tradisjonelle modellen i sektoren med valgt 

rektor som arbeidende styreformann, innebærer en sammenblanding av roller og ansvarsforhold. I et 

aksjeselskap ville en slik rolleblanding vært ulovlig.  

   

Kunnskapsdepartementets forslag innebærer at NTNU og NMBU sin modell for styring og ledelse 

blir hovedmodell for statlige universiteter og høgskoler. Ettersom alle de andre statlige universitetene 
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har valgt rektor i dag, vil dette nok oppfattes som et radikalt forslag i sektoren. Det er åpenbart 

grunnen til Departementets forsiktige strategi der institusjoner som ønsker å videreføre dagens modell 

kan gjøre det uten fornyet vedtak. Samtidig prøver Departementet å senke terskelen for endring ved å 

redusere kravet til flertallsvedtak i styrene. Ved universiteter som er sterkt splittet i dette spørsmålet, 

kan dette i verste fall føre til stadige mobiliseringsvalg med skiftende flertall i valg av styringsordning 

fra periode til periode. Det er ingen god situasjon. Det var gode grunner til at man hadde krav om 2/3 

flertall for slike vedtak. Behovet for kontinuitet i valg av modell for styring og ledelse må ikke 

undervurderes. Det bør derfor være bred enighet om slike spørsmål på tvers av grupperingene i styret.  

 

Lovforslaget framstår som lite konsekvent. Nåværende lov stilte krav om 2/3 flertall dersom man 

skulle avvike fra hovedmodellen. Det samme prinsippet bør gjelde ved innføring av ny hovedmodell. 

Dersom en institusjon som i dag har valgt rektor ikke får 2/3 flertall for å beholde avviksordningen, 

bør konsekvensen være at hovedmodellen skal gjelde. Samme prinsipp bør også gjelde for vedtak om 

«annen styresammensetning» eller «eksternt flertall i styret». Loven bør fortsatt formuleres slik at 

hovedregelen gjelder med mindre det er kvalifisert flertall for å avvike fra den. 

 

I forslaget til lovendring framgår det at «Rektor skal ansettes på åremål, med mindre rektor er valgt». 

Vanlig tolkning ved NTNU har vært at Rektor kan ansettes i to fireårsperioder tilsvarende valgt 

rektor, mens dekaner har kunnet sitte i tre perioder. Når hovedregelen endres til åremålstilsetting av 

rektor, er det ønskelig å få avklart hvordan det skal tolkes. Det er gode grunner til å tolke dette som 

en åremålsstilling etter forskrift til tjenestemannsloven (§ 3 nr 2), dvs. seks år med mulighet for en 

ekstra periode. Vi tror at lengre lederperioder vil bidra til større gjennomføringskraft i faglige og 

administrative utviklingsprosesser. At lederperiodene ikke lenger vil sammenfalle med styre-

periodene har mindre betydning og kan snarere bidra til kontinuitet i arbeidet.     

 

De øvrige forslagene om oppnevning av eksterne styremedlemmer/styreleder, varamedlemmer og 

fastsettelse av styrehonorar, oppfattes som ukontroversielle. Styrehonorar bør differensieres i forhold 

til styrenes ansvar og tidsbruk, og kan gjerne fastsettes av Departementet etter innspill fra 

institusjonene.   
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