
Stillingsbeskrivelse - Rektor   Høgskolen i Innlandet 

Stillingstittel Rektor 

Stillingskode 1004 Rektor  

Tilsettingsform Åremål for en periode på 4 år, med mulighet for å søke 

ytterligere en periode 

Rapporterer til Høgskolestyret 

Ansvarsområde: 

Institusjonens daglige leder med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten i 
samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter og som fremgår av universitets- og 
høgskoleloven og annen relevant lovgivning. Rektor rapporterer til høgskolens styre og er styrets 
sekretær. 

Arbeidsoppgaver for rektor: 

Strategisk ledelse: 

 Initere og lede arbeidet med strategiutvikling- og implementering for den nye høgskolen 

 Sette institusjonen i stand til å nå sine mål, og følge opp utdannings- og forskningspolitiske 
føringer 

 Utvikle høgskolen til å bli en foretrukken partner for sektoren, arbeids- og næringsliv og 
offentlige myndigheter 

 Være synlig i samfunnsdebatten, og sette den nye høgskolen på kartet regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt  

Faglig ledelse: 

 Lede høgskolen frem til universitetsstatus  

 Ansvar for at institusjonen foretar riktige prioriteringer med utgangspunkt i den faglige 
utvikling og samfunnets behov 

 Utvikle profesjonell faglig ledelse med vekt på å få frem flere fremragende miljøer og 
kvalitetsheving i alle ledd 

Administrativ ledelse: 

 Iverksette og føre tilsyn med tiltak, inkludert endringsprosesser, strategiutvikling og 
økonomistyring, for å møte ambisjonene så vel som fremtidige utfordringer 

 Utvikle brukerorienterte administrative tjenester av riktig kvalitet innenfor de rammer 
høgskolen har til disposisjon 



 Påse at institusjonen drives effektivt og i samsvar med god forvaltnings- og 
forretningsskikk  

 Påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets 
generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av 
bevilgninger 

Personalledelse og organisasjon: 

 Utvikle et velfungerende og gjennomføringssterkt lederteam 

 Videreutvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur som sikrer god informasjonsflyt, 
samarbeid, fleksibilitet og gjennomføringskraft 

 Utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø  
for medarbeidere og studenter 

 Legge til rette for god medvirkning og medbestemmelse 

 Legge til rette for utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag og rapporteringer til styret 

 

Krav til stillingen 

Formell kompetanse: 

Det kreves at rektor har høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad eller tilsvarende. 
Kandidater til stillingen må ha førstehånds erfaring fra UH-sektorens kjernevirksomhet: 
undervisning, FoU, formidling og nyskaping 

 

Relevant ledererfaring: 

 Solid ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner  

 Erfaring med endringsledelse og medvirkningsbaserte prosesser 

Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.  

Andre kvalifikasjonskrav: 

 svært god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle en fremoverlent og inkluderende 
organisasjonskultur 

 solid forståelse for den markedsmessige og politiske konteksten høgskolen befinner seg i 

 stor kunnskap og engasjement for nasjonal og internasjonal utdannings- og 
forskningspolitikk 

 gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge nettverk 



 meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, 
samt engelsk  

 

Personlige egenskaper: 

 utøve overordnet strategisk ledelse og ha en motiverende, inkluderende og 
resultatorientert lederstil 

 evne og vilje til å profilere og posisjonere Høgskolen i Innlandet nasjonalt og internasjonalt 

 være en synlig og dyktig kommunikator i media og på samfunnsarenaen, samt overfor 
høgskolens medarbeidere og studenter 

 

 


