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Spørsmål til brev fra departementet om styringsordning
Vi viser til e-post 25. februar 2015.
Som vist til i brev 22. februar 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet et fellesstyre for
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH).
Fellesstyret skulle bl.a. treffe beslutninger om styring og ledelse av det nye universitetet.
Universitetet kan ha ekstern styreleder og ansatt rektor eller valgt rektor som er styrets leder,
jf. universitets- og høyskoleloven. Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen
styreordning eller –sammensetning enn det loven beskriver. Fellesstyret var en slik særlig
styreordning, men styret for NMBU er et ordinært styre med sammensetning og fullmakter i
tråd med universitets- og høyskoleloven.
På bakgrunn av fellesstyrets vedtak er det, jf. kongelig resolusjon 21. juni 2013, lagt til grunn
at NMBU skulle opprettes med ekstern styreleder og ansatt rektor. Departementet legger til
grunn at fellesstyret avgjorde hvem som ble ansatt som rektor etter at det var avholdt valg for
å komme frem til aktuelle kandidater.
Som nevnt i brev 22. februar 2016 innebar fellesstyrets fullmakter ikke at det kunne treffe
beslutninger som etter universitets- og høyskoleloven tilligger styret for Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Fellesstyret gjorde en viktig jobb, bl.a. med å fastsette
ulike reglement for NMBU, men det til enhver tid sittende styret for NMBU har ansvar for å
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vurdere behovet for å gjøre endringer i disse. Tilsvarende kan ikke dagens styre for NMBU
treffe avgjørelser som avskjærer det neste styret fra avgjørelser det har myndighet til å treffe,
for eksempel om styringsordning.
Dette innebærer at dersom universitetsstyret vil vedta innføring av valgt rektor som styrets
leder ved NMBU fra 2017, krever dette at styret treffer vedtak om dette. Slikt vedtak skal
etter gjeldende rett fattes med tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer, jf. universitetsog høyskoleloven § 10-4 første ledd i.f. Det kreves ikke styrevedtak for å fortsette med
gjeldende modell for styring og ledelse.
Regjeringen har i Prop. 41 L (2015-2016) fremmet forslag til Stortinget om endring
universitets- og høyskolelovens kapitler om styret og rektor, og at valg av styringsordning
avgjøres med alminnelig flertall.
Departementet tar sikte på at ev. lovendringer trer i kraft tidsnok til at NMBU kan gjøre
grundige vurderinger av styringsmodell, gjennomføre valg av styremedlemmer, fremme
forslag til styremedlemmer og ev. leder som skal oppnevnes av departementet mv.
Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver
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