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Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til
institusjonens styre for perioden 2019-2023
Kunnskapsdepartement skal oppnevne styremedlemmer til statlige universiteter og høyskoler
(i det videre omtalt som institusjoner) for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2023. For
institusjoner som har/skal ha tilsatt rektor skal departementet også oppnevne styreleder.
Forslag til styremedlemmer/-leder fremmes av institusjonens styre.
Styrets ansvar og oppgaver
Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i
overensstemmelse med lover og regler, og de rammer og mål som gis. Styret er ansvarlig for
kvaliteten i all aktivitet ved institusjonen, og det er viktig at dette står øverst på agendaen.
Styret består av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på forskjellig grunnlag og har
utfyllende kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og alle styremedlemmer har likt ansvar
for å treffe beslutninger som er til beste for institusjonen samlet sett, og for å sørge for at
beslutninger blir gjennomført.
Forslag til styremedlemmer
Det er et mål at departementets oppnevning av styremedlemmer tilfører styrene et bredere
spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv.
Dette skal ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene
og sentrale bruker- og interessegrupper.
Styresammensetningen bør være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra
den enkelte institusjons egenart. Departementet er opptatt av at styresammensetningen gir
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en tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse, og det er ønske om større kulturelt
mangfold. Vi ber om at dette legges til grunn for forslagene.
Departementet legger til grunn at hver institusjon må foreslå minst ti kandidater, like
mange av hvert kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28.
Kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet. Det skal i korte trekk
gjøres rede for deres kompetanse og utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi ber også om at
det oversendes kontaktinformasjon.
Departementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag. Departementet oppnevner også
styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder.
Ikke valgbare personer
Departementet legger til grunn at følgende ikke er aktuelle som styremedlemmer:
stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller
fylkesordførere, ordførere, byrådsledere i fylker og kommuner der institusjonene er lokalisert.
Frist for forslag
Vi ber om forslag til styremedlemmer innen 1. februar 2019.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Christoffer Wiig
seniorrådgiver
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