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Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler
Departementet har besluttet å sette ned et utvalg for å gå igjennom regelverket for
universiteter og høyskoler. Departementet vil også gjennomføre en mulighetsstudie for å se
på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler. Departementet vil også
vurdere behovet for forenkling av målstrukturen. Disse prosessene bør ses i sammenheng,
og de bør gjennomføres i dialog med universitets- og høyskolesektoren og andre
interessenter.

1. Forenkling av regelverket for universiteter og høyskoler
Departementet legger opp til at gjennomgangen av regelverket for universiteter og høyskoler
gjennomføres i to faser. Først ønsker vi innspill og synspunkter på hvordan regelverket i dag
virker og oppleves av de som regelverket retter seg mot, både universiteter, høyskoler,
studenter og andre. Dette vil danne grunnlaget for at departementet utarbeider et mandat for
et utvalg som skal gjennomgå regelverket og utrede forslag til endringer. Vi tar sikte på å
oppnevne et slikt utvalg våren 2018.

1.1.

Bakgrunn

Alle universiteter og høyskoler i Norge er regulert av universitets- og høyskoleloven. Siste
gang regelverket for universiteter og høyskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 2003:25 Ny
lov om universiteter og høyskoler. Blant annet på bakgrunn av dette ble universitets- og
høyskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en felles lov for statlige og
private universiteter og høyskoler. Dette ga likere regulering av private og statlige
institusjoner. I dette lovarbeidet ble det imidlertid ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av
alle bestemmelsene som hadde ligget i tidligere lovverk. En rekke lovbestemmelser ble
derfor i hovedsak videreført, og resultatet er at mange av lovens bestemmelser har vært stort
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sett uforandret over flere tiår. Siden 2005 har loven blitt revidert en rekke ganger, hvor
endringer har blitt foretatt i avgrensede deler av loven.
Universitets- og høyskoleloven har en rekke forskriftshjemler, og den vesentligste delen av
den samlede reguleringen er fastsatt i forskrift. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at et utvalg
skal gjennomgå alle lovens forskrifter, men det vil være ønskelig å også få en drøfting og
vurdering av den samlede reguleringen av universiteter og høyskoler som skjer gjennom
både lov og forskrift.
Arbeidet med studentvelferd er også viktig for virksomheten til universiteter og høyskoler. I
dag er ansvaret for studentvelferden delt mellom universitetene og høyskolene og
studentsamskipnadene. En vurdering av reguleringen av universitetene og høyskolene bør
derfor også vurderes i sammenheng med regelverket som gjelder for
studentsamskipnadene.

1.2.

Foreløpige vurderinger

Universiteter og høyskoler er store og viktige samfunnsinstitusjoner som er avhengig av høy
tillit i samfunnet. Institusjonene skal være arenaer for fri meningsutveksling og dannelse av
ny innsikt som kan bringe samfunnet videre. Universitetene og høyskolene skal bidra med
kunnskap til å løse vår tids store samfunnsutfordringer og bidra til ny verdiskapning.
Styringen er basert på at institusjonene skal ha stor grad av autonomi og faglig frihet. Alle
universiteter og høyskoler har lovfestet faglig frihet og ansvar. Departementets samlede
styring av sektoren må ta hensyn til dette, om det er styring gjennom eierskap, regelverk,
organisering, finansiering eller på annen måte.
Det overordnede målet er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter,
både for universitetene og høyskolene, studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet
regelverk. Regelverket bør ikke være mer omfattende enn nødvendig, og det må være
tilpasset institusjonenes ansvar og oppgaver. Regelverket skal være skrevet i et klart og
enkelt språk.
Universitets- og høyskoleloven har en rekke forskriftshjemler, og den vesentligste delen av
den samlede reguleringen er fastsatt i forskrift. Gjennomgangen av regelverket bør også
peke på områder der forskrifter kan bli bedre og tydeligere.
Arbeidet med studentvelferd er også viktig for virksomheten til universiteter og høyskoler. I
dag er ansvaret for studentvelferden delt mellom universitetene og høyskolene og
studentsamskipnadene. En vurdering av reguleringen av universitetene og høyskolene bør
derfor også vurdere om regelverket som gjelder for studentsamskipnadene kan bli bedre og
tydeligere.
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Departementet legger opp til at utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning
(NOU).
Utvalget bør foreslå endringer i regelverket slik at det tydeligere beskriver ansvar, rettigheter
og plikter, både for universitetene og høyskolene, studenter og ansatte, der dette ikke er
fastsatt i annet regelverk. Regelverket bør ikke være mer omfattende enn nødvendig, og det
må være tilpasset institusjonenes ansvar og oppgaver. Utvalgets lovforslag skal ha god
struktur og være skrevet i et godt og klart språk slik at forslaget også forstås av de som ikke
er jurister.
Utvalgets arbeid skal følge utredningsinstruksen. Dette innebærer bl.a. at utvalgets arbeid
må besvare følgende spørsmål:
- Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
- Hvilke tiltak er relevante?
- Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
- Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir
berørt?
- Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
- Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
Utvalget må sørge for god dialog med universiteter, høyskoler og andre sentrale aktører,
f.eks. studentsamskipnader og helseforetak, underveis i arbeidet.

1.3.

Innspill og videre prosess

Departementet legger stor vekt på at arbeidet gjennomføres i tett dialog med universitets- og
høyskolesektoren, studenter og andre interessenter. Departementet har lagt dette til grunn
for vedlagte utkast til mandat. Vi ønsker ev. innspill til mandatet eller andre problemstillinger
det er ønske om at utvalget ser nærmere på.
Vi ber om ev. innspill og synspunkter til mandat innen 1. mai 2018.

2. Mulighetsstudie for å vurdere tilknytningsformer for statlige
universiteter og høyskoler
Statlige universiteter og høyskoler er formelt organisert som forvaltningsorganer med
særskilte fullmakter. Denne organisasjonsformen kan medføre noen begrensninger for
institusjonenes autonomi og handlingsrom, og det bør utredes om andre
organisasjonsformer kan være aktuelle. Utskillelse fra staten vil gi større autonomi, og kan gi
bedre forutsetninger for å foreta prioriteringer i tråd med samfunnets behov, langsiktig
planlegging og satsning.
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Departementet vil derfor gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer
for statlige universiteter og høyskoler, f.eks. en foretaksmodell, for å sikre mer uavhengige
institusjoner.
Departementet legger til grunn at ev. alternative tilknytningsformer må gi mer autonomi. De
økonomiske og administrative konsekvensene av alternative tilknytningsformer kan antagelig
være betydelige og må utredes nøye. Departementet har som utgangspunkt at andre
tilknytningsformer ikke innebærer lavere tildelinger over statsbudsjettet, men de kan ha
andre konsekvenser i form av for eksempel økt økonomisk fleksibilitet. Videre legger
departementet til grunn at dersom det blir aktuelt å vurdere alternative tilknytningsformer, kan
det tenkes at de passer for noen, men ikke alle. Omorganisering kan bli aktuelt for noen,
mens andre forblir del av staten. Departementet har som utgangspunkt at statlige
universiteter og høyskoler ikke skal gis en annen tilknytningsform dersom de ikke ønsker det
selv.
Vi legger til grunn at en slik mulighetsstudie vil være et omfattende arbeid. Også dette bør
gjennomføres i tett dialog med sektoren. Vi legger foreløpig ikke opp til at en mulighetsstudie
gjennomføres som en integrert del av gjennomgangen av regelverket, ref. over, men at disse
arbeidene ses i nær sammenheng. Vi vil komme nærmere tilbake til gjennomføringen av
dette arbeidet.

3. Forenkling av målstrukturen
Departementet innfører gradvis en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom
departementet og de statlige universitetene og høyskolene. Utviklingsavtalene skal bidra til å
nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. De skal
også være med på å gi faglig utvikling og være til støtte for styret. Departementet tar sikte på
at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Departementet vil i dialog
med sektoren vurdere behovet for forenkling av målstrukturen, som i dag innebærer at
departementet fastsetter fire overordnede mål med nasjonale styringsparametre, og
institusjonene fastsetter virksomhetsmål med styringsparametre. En ev. forenkling av
målstrukturen bør ha som mål at utviklingsavtalene og målstrukturen fungerer godt sammen
og gir mer effektiv og bedre styring, jf. Prop. 1 S (2017-2018).
Departementet tar sikte på å legge frem ev. endringer i målstrukturen i tildelingsbrevene for
2019. Dette innebærer at en ny og enklere målstruktur innføres før gjennomgangen av
regelverket er ferdig, men at disse prosessene likevel må ses i sammenheng.
Departementet ber statlige universiteter og høyskoler om synspunkter på hvordan
målstrukturen i dag virker og oppleves – hva som fungerer godt og hva som kan forbedres.
Departementet ber også om innspill til hvordan målstrukturen kan forenkles eller forbedres.
Departementet vil på bakgrunn av dette ta initiativ til ytterligere dialog med institusjonene.
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Vi ber om innspill til forenkling og forbedringer av målstrukturen innen 1. juni 2018.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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