
Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler 

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for 
statlige universiteter og høyskoler. Meldingen skal legges fram våren 2021. Regjeringen 
ønsker å sikre en helhetlig og forenklet styringspolitikk som på best mulig måte legger til 
rette for at universitetene og høyskolenes langsiktige faglige og strategiske utvikling. 
Arbeidet med meldingen har som mål å beskrive og forankre en transparent og forutsigbar 
styringspolitikk som skal gi tydelige rammer for institusjonenes virke og støtte opp under 
samfunnsoppdraget med utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet. Med dette skal 
meldingen sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene.  

I forbindelse med meldingen ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø å 
be fem personer med ulik bakgrunn og erfaring fra universiteter og høyskoler til å gi innspill 
til meldingen. Formålet med denne første innspillsrunden er todelt. For det første å få godt 
kvalifiserte personer med ledererfaring og/eller relevant forskerbakgrunn fra UH-sektoren til 
å komme med forslag til hva som er et godt styringssystem for sektoren på fritt grunnlag. For 
det andre å bidra til en bred og åpen debatt, med ulike innfallsvinkler til styring av 
UH-sektoren.  

 

Oppgaven 

Dere inviteres både til å besvare en felles oppgave, samt å belyse ett eller flere av fire 
konkrete undertema. 

 

Felles oppgave til alle fem:  
Styringsbehov vs. institusjonell autonomi: Gitt samfunnets behov for kompetanse nasjonalt 
og regionalt, forskning og utdanning av høy kvalitet og å sikre et nasjonalt utdanningssystem 
og studenters og ansattes rettigheter, hva mener du er et godt system for styring av 
universitets- og høyskolesektoren? Trekk gjerne fram et par forhold ved dagens 
styringssystem som ikke fungerer og hvordan dette kan forbedres.  

 

Aktuelle underoppgaver (velg én eller evt. flere):  
1. Styring av institusjoner: Hva slags rolle og virkemidler bør offentlige myndigheter ha 

for å sikre en mangfoldig universitets- og høyskolesektor?  
2. Styring av utdanning: Hvordan bør ulike typer utdanninger styres for å sikre et 

nasjonalt system og kandidater med rett kompetanse? Hva slags rolle bør 
virksomheter under KD spille i denne sammenhengen?  

3. Styring av kapasitet: Hvordan bør dimensjoneringen av høyere utdanning styres for å 
sikre kompetansebehov til framtidas arbeidsliv? Hvilken rolle bør offentlige 
myndigheter ha i den sammenhengen? Kan virksomheter under KD spille en rolle i 
denne sammenhengen?  



4. Regionale hensyn og kvalitet: Hvordan kan konkurransearenaer innrettes for å sikre 
forskning og utdanning av god kvalitet i hele landet?  

 
Om leveransen 

● Dere står fritt i hvordan oppgaven løses og hvilket omfang og format svaret får, men 
vi har tentativt sett for oss om lag 5-10 sider per oppgave.  

● Det er helt åpent om dere ønske å involvere eget faglig nettverk og/eller egen 
organisasjon. 

● Frist for innlevering er 15. februar 2020. 
● Det kan bli aktuelt med et seminar i KD med statsråden der vi samler bidragsyterne 

og diskuterer de ulike forslagene i februar/mars. 
● Innspillene vil bli offentliggjort som del av arbeidet med Stortingsmeldingen. 

KD vil i tillegg legge vekt på innhente innspill fra og involvere de formelle aktørene og det vil 
også inviteres til ulike innspillsarrangementer i tillegg til dette. 

 


