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MØTEINNKALLING
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Arkivkode:

27.08.2015 kl. 11:00
Quality Hotell Stjørdal
15/00013
012

Mulige forfall meldes snarest til Jorunn Aurstad.

SAKSKART

Side
Vedtakssaker

49/15

15/0003912

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

2

50/15 14/00756-9

(V) Referatsaker og orienteringer

12

51/15 15/01375-1

(V) Konstituering av styret ved HiNT

38

52/15 14/00809-9

(V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til
Høgskolen i Nord-Trøndelag

40

53/15 14/00809-8

(V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende
tildelingsbrev - nye studieplasser

46

54/15 14/00797-4

(V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015

52

55/15

Eventuelt

B-sak: Nøkkeltall
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49/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00039-12
012
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato

Saknr

27.08.2015

49/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet 25.06.2015.

Vedlegg:
Møteprotokoll fra møtet 25.06.2015

Steinar Nebb
rektor
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MØTEPROTOKOLL
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.06.2015 kl. 10:00
Møtesalen Levanger
15/00013

Tilstede:

Bjørg Tørresdal
Reidar Bye
Lisbeth Gederaas
Reidar Viken
Tom Kilskar
Grethe Bøgh Næss
Knut Ingar Westeren, deltok på lync
Knut Egil Grendstad (fratrådte etter sak 39/15)
Astrid Sandvik Hammer
Borghild Birkenes
Kevin Hovdahl Holmli
Steinar Nebb

Møtende
varamedlemmer:

Håvard Jakobsen (fra sak 40/15) – deltok på lync

Forfall:

Knut Grendstad fratrådte etter sak 39/15

Andre:

Hanne Solheim Hansen
Kristin Bratseth
Joar Nyborg
Egil Solli
Rikke Mo Veie
Beate Aspdal
Margrethe M. Solli
Olav Frigaard
Tomm Sandmoe
Elisabeth Boye Okkenhaug
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
37/15

15/0003910

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

4

(V) Referatsaker og orienteringer

5

(V) Nytt universitet i Midt-Norge

5

40/15 15/00914-5

(V) Budsjett 2015 – revisjon 2; delårsstatus

6

41/15 15/01086-2

(V) Splitting av BA Multimedieteknologi til BA i Film og
TV produksjon og BA i 3D og VFX produksjon

7

42/15 15/01130-1

(V) GLU 5 årig master. Søknad til NOKUT om
akkreditering - godkjenning av studieplan

5

43/15 15/01131-1

(V) Musikk master. Søknad til NOKUT om
akkreditering - godkjenning av studieplan

6

44/15 15/01132-1

(V) Utdanningskvalitet, rapport 2014 og handlingsplan
for 2015/2016

6

45/15 15/01133-1

(V) Campusutvikling Steinkjer

7

46/15 15/00899-1

(V) Oppnevning av personer i råd og utvalg på
institusjonsnivå for perioden 2015 - 2019

7

47/15 15/00593-1

(V) HMS og IA – inkluderende arbeidsliv

8

48/15

Eventuelt

38/15 14/00756-7
39/15

14/0079930

37/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
25.06.2015
37/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent

Votering
Enstemmig
Vedtak
Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent
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38/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
25.06.2015

Saknr
38/15

Muntlige orienteringer:






Kompass 2030
NOKUT-saken
Rapport fra riksrevisjonen
GEPEC
Oppnevning av nytt styre

Vedlegg:
Oppfølging av styresak TLU - kompetanseutfordringer
Oppfølging styresak tomt Røstad – faglig samarbeid
Møtebehandling
Joar Nyborg informerte om Kompass 2030. Rektor Steinar Nebb orienterte om de tre
resterende saker (NOKUT, Rapport fra RR og GEPEC).
I sak «Oppfølging TLU» ga dekan Rikke Mo Veie en muntlig orientering og
kompetanseutfordringer og Nasjonalt senter.
Lisbeth Gederaas meldte saken knyttet til flytting av Bioforsk-miljøet til Steinkjer.
Gederaas ønsket en protokolltilførsel til saken – «HiNT som aktiv pådriver for
avvikling av jord- og plantekulturforskning i Midt-Norge». Denne vedlegges referatet.
Steinar Nebb presenterte sammensetning og oppnevning av nytt styre fra høsten
2015
Votering

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
25.06.2015

Saknr
39/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om etablering
av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal være førende for
forhandlingene.
2. Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning
fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale
som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan for
forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.

Møtebehandling
Innledning av rektor Steinar Nebb.
Forslag fra Grethe Bøgh Næss om nytt pkt. 2:
Styret vedtar i novembermøte 2015 fusjon med Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna, under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en
fusjonsavtale.
Forslag fra Knut Grendstad for pkt. 3:
Styret forelegges forslag til sammensetning av forhandlingsutvalget og som med
tanke på sammensetning og størrelse er avstemt med UiN.
Votering
Punkt 1: Enstemmig vedtatt
Punkt 2: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstillingen ble vedtatt mot 5
stemmer
Punkt 3: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstillingen ble vedtatt mot 2
stemmer
Vedtak
1. Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om etablering
av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal være førende for
forhandlingene.
2. Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning
fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale
som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan for
forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.

40/15 (V) Budsjett 2015 – revisjon 2; delårsstatus
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
25.06.2015

Saknr
40/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret tar delårsstatus til etterretning og vedtar følgende budsjettrevisjon:
1. Ingen omdisponering.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Høgskolestyret tar delårsstatus til etterretning og vedtar følgende budsjettrevisjon:
1. Ingen omdisponering.

41/15 (V) Splitting av BA Multimedieteknologi til BA i Film og TV
produksjon og BA i 3D og VFX produksjon
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
25.06.2015

Saknr
41/15

1. Styret i HiNT vedtar å erstatte studiet innen Multimedieteknologi som har vært
praktiser med totalt 260 studiepoeng med studiene
a. Bachelor i 3D og VFX produksjon
b. Bachelor i Film og TV produksjon
2. Styret i HiNT vedtar å godkjenne studieplanene for BA i 3D og VFX og BA i Film og
TV produksjon
3. Styret i HiNT vedtar at BA i 3D og VFX og BA i Film og TV Produksjon finansieres
innenfor rammen som per i dag ligger inne for BA i Multimedieteknologi

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret i HiNT vedtar å erstatte studiet innen Multimedieteknologi som har vært
praktiser med totalt 260 studiepoeng med studiene
a. Bachelor i 3D og VFX produksjon
b. Bachelor i Film og TV produksjon
2. Styret i HiNT vedtar å godkjenne studieplanene for BA i 3D og VFX og BA i Film og
TV produksjon
3. Styret i HiNT vedtar at BA i 3D og VFX og BA i Film og TV Produksjon finansieres
innenfor rammen som per i dag ligger inne for BA i Multimedieteknologi

42/15 (V) GLU 5 årig master. Søknad til NOKUT om akkreditering godkjenning av studieplan
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
25.06.2015

Saknr
42/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av
Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium (120 stp.) innen
søknadsfristen 1. september 2015.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av
Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium (120 stp.) innen
søknadsfristen 1. september 2015.

43/15 (V) Musikk master. Søknad til NOKUT om akkreditering godkjenning av studieplan
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
25.06.2015

Saknr
43/15

1. Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av
Musikk: Ensembleledelse, mastergradsstudium (120 stp.) innen
søknadsfristen 1. september 2015.
2. Ved eventuell etablering og oppstart av master i musikk, forutsettes studiet
finansiert av avdelingen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av
Musikk: Ensembleledelse, mastergradsstudium (120 stp.) innen
søknadsfristen 1. september 2015.
2. Ved eventuell etablering og oppstart av master i musikk, forutsettes studiet
finansiert av avdelingen.

44/15 (V) Utdanningskvalitet, rapport 2014 og handlingsplan for
2015/2016
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
25.06.2015

Saknr
44/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret tar rapporten om utdanningskvalitet 2014 til orientering.
2. Styret godkjenner forslag til handlingsplan for utdanningskvalitet for 2015/2016.
3. Styret ber om at følgende utdanninger gjennomfører intern programevaluering i
løpet av
studieåret 2015/2016:
Naturforvaltning, bachelorgradsutdanning
Musikk, faglærerutdanning.

Møtebehandling
Lang, men grundig og viktig innhold. God faktainformasjon til styret, som er viktig for
å kunne gjøre et godt arbeid i styret.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret tar rapporten om utdanningskvalitet 2014 til orientering.
2. Styret godkjenner forslag til handlingsplan for utdanningskvalitet for 2015/2016.
3. Styret ber om at følgende utdanninger gjennomfører intern programevaluering i
løpet av
studieåret 2015/2016:
Naturforvaltning, bachelorgradsutdanning
Musikk, faglærerutdanning.

45/15 (V) Campusutvikling Steinkjer

Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
25.06.2015
46/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Rektor gis fullmakt til å forplikte HiNT overfor DH Eiendom og Statsbygg innenfor
dagens ramme for husleie (inkl. prisjustering) ved Campus Steinkjer, for en periode
på inntil 10 år fra 2018. Hensikten er å sikre det videre arbeidet med realisering av et
nytt Campus HiNT Steinkjer.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Rektor gis fullmakt til å forplikte HiNT overfor DH Eiendom og Statsbygg innenfor
dagens ramme for husleie (inkl. prisjustering) ved Campus Steinkjer, for en periode
på inntil 10 år fra 2018. Hensikten er å sikre det videre arbeidet med realisering av et
nytt Campus HiNT Steinkjer.
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47/15 (V) Oppnevning av personer i råd og utvalg på
institusjonsnivå for perioden 2015 - 2019
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
25.06.2015

Saknr
47/15

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag oppnevner personer til styrer, råd og utvalg
ifølge vedlegg 1.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer der styrer, råd og utvalg ikke er
fullstendige.

Møtebehandling
Endelig og fullstendig oversikt med oppnevning ble utdelt og presentert av Personalog organisasjonssjef.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag oppnevner personer til styrer, råd og utvalg
ifølge vedlegg 1.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer der styrer, råd og utvalg ikke er
fullstendige.

48/15 (V)HMS og IA - Inkluderende arbeidsliv

Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
25.06.2015
48/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til etterretning

Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til etterretning

49/15 Eventuelt
Ingen saker.
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50/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00756-9
011
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
50/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

Muntlig orienteringer
 Prosess – tilsetting av ny rektor i nytt universitet
 Fusjonsforhandlinger. Organisering av prosess
 Orientering om studiestart
Vedlegg:
19.06.2015 Kopi av brev fra KD - Sammenslåing av Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna
03.07.2015 Kopi av brev fra KD - Forslag til medlemmer i styret i perioden
01.01.2016 – 31.07.2019
26.06.2015 Brev fra KD – Høring om endring av modell for styring og ledelse med
mer i universitets- og høgskoleloven, med høringsnotat om endringer i universitetsog høgskoleloven.
14.08.2015 Svar fra HiNT – Høring om endring av modell for styring og ledelse mm i
UH-loven
Forslag til struktur på fusjonsplattform

Steinar Nebb
rektor

13

14

15

16
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3505-

03.07.2015

Forslag til medlemmer av styret i perioden 1. januar 2016 - 31. juli 2019
Vi viser til at Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNE) slås sammen til
ett universitet fra 1. januar 2016, jf. kongelig resolusjon 19. juni 2015. Departementet har
oppnevnt et fellesstyre for sammenslåingen av institusjonene.
Departementet skal oppnevne nye styremedlemmer for universitetet for perioden 1. januar
2016 til 31. juli 2019. Departementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag, men vi ber
om at fellesstyret foreslår aktuelle kandidater.
Departementet legger til grunn at fellesstyret fastsetter regler for valg av medlemmer til styret.
Som vist til i Meld. St. 18 (2014-2015) er det aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag slås
sammen med UiN og HiNe, og vi tar forbehold om at dette kan medføre endringer i prosessen
for valg og oppnevning av styremedlemmer. Departementet vil eventuelt komme nærmere
tilbake til dette.
STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styret er det øverste organet ved universitetet, og departementet understreker betydningen av
styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av universitetet.
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Institusjonene har omfattende fullmakter, og styret har et selvstendig ansvar for
strategiutvikling og planlegging. Styret skal føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske
ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styret fastsetter
institusjonens organisering og har et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen er
hensiktsmessig sett ut ifra institusjonens egenart, fastsatte strategier, utfordringer og
muligheter.
Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og
vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger
til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige budsjettproposisjonene og i
departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon.
Gjennom oppnevning av styremedlemmer er det et mål å tilføre styret et bredere spekter av
kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Dette skal
være med på å ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjon
og sentrale bruker- og interessegrupper. Departementet legger vekt på å oppnevne
styremedlemmer som kan tilføre styrearbeidet erfaringer og kompetanse i tråd med
institusjonenes profil og utviklingsmuligheter, herunder lokale og regionale behov. Ved
styreoppnevningen legger departementet også vekt på mangfold, herunder kjønnsbalanse og
en samlet sett tilfredsstillende geografisk tilhørighet.
FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER OPPNEVNT AV DEPARTEMENTET

Departementet skal oppnevne styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer på fritt grunnlag
etter forslag fra fellesstyret. Departementet tar sikte på at styremedlemmer er oppnevnt i
første halvdel av november.
For ordens skyld minner vi om at følgende personer ikke er aktuelle som styremedlemmer:
stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn og fylkesordførere,
ordførere og byrådsledere i institusjonenes vertskommuner og -fylker.
Vi ber om at fellesstyret fremmer forslag på 12 personer. Det skal foreslås like mange kvinner
som menn, og vi ber om at det legges vekt på at de foreslåtte styremedlemmene har ulik
geografisk tilknytning. De som foreslås må være forespurt om de er villige til å være både
styre- og varamedlemmer. Vi ber om at det opplyses om arbeidserfaring og annen relevant
bakgrunn, og privat adresse, e-postadresse og telefonnummer må opplyses.
Vi ber om forslag til styremedlemmer og varamedlemmer for styreperiode fra 1. januar 2016
til 31. juli 2019 innen 1. oktober 2015.
Med hilsen
Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
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seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Adresseliste
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Nesna
Kopi til:
Høgskolen i Nord-Trøndelag

Postboks 1490

8049
8700

BODØ
NESNA
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Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3111-

26.06.2015

Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og
høyskoleloven
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i
universitets- og høyskolesektoren. Departementet foreslår endringer i lovens hovedmodell for
styring og ledelse, endring i lovens bestemmelser om oppnevning av eksterne
styremedlemmer til statlige høyskoler og endring i bestemmelser om fastsettelse av styrets
godtgjørelse.
Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk i Word-format til postmottak@kd.dep.no.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. august 2015.

Med hilsen
Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kasper Aunan
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Adresseliste
Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norske studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOKUT
Senter for internasjonalisering av utdanning
Utdanningsdirektoratet
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Norges forskningsråd
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Studentsamskipnadsrådet
Nasjonalt fagskoleråd
Rådet for offentlige fagskoler
Forum for fagskoler
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Utdanning.no
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen VIRKE
KS Kommunesektorens organisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Oslo Kommune
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Utdanningsforbundet

22

Parat
Norsk Tjenestemannslag – NTL
Forskerforbundet
Econa
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Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).
Bakgrunn for lovforslaget
I Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren (strukturmeldingen) viser regjeringen til viktigheten av god styring og
ledelse, og foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor bør være hovedmodellen for styring
og ledelse ved de statlige universitetene og høyskolene. Universitetene og høyskolene
forvalter store ressurser for fellesskapet, og skal sørge for gjennomgående høy kvalitet i
forskning, utdanning og formidling. Dette krever godt og profesjonelt lederskap.
Departementet mener ekstern styreleder og ansatt rektor legger best til rette for å rekruttere de
beste lederne. Departementet sender derfor på høring forslag om endringer i universitets- og
høyskoleloven slik at ansatt rektor og ekstern styreleder skal være hovedmodellen for styring
og ledelse av institusjonene. Institusjoner med valgt rektor som styrets leder skal kunne
fortsette med slik modell dersom et flertall av styrets medlemmer ønsker dette.
Strukturendringene i norsk universitets- og høyskolesektor vil gi utfordringer og muligheter
og vil kunne få en rekke konsekvenser for alle institusjonene, uavhengig av størrelse, profil
eller geografi. Videreutvikling av institusjonenes prioriteringer og satsinger i forbindelse med
strukturendringer krever god styring og ledelse. Endringene som foreslås, skal underbygge og
fremme god styring og ledelse.
Departementet foreslår å endre lovens bestemmelse om at fylkeskommunen oppnevner to
eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler, slik at oppnevnelsesmyndigheten i stedet
legges til departementet. Dette var ordningen før endringene i 2009, jf. Ot.prp. nr.10 (20082009). Departementet foreslår også å gå bort fra ordningen med at eksterne styremedlemmer
har personlige varamedlemmer og i stedet gjeninnføre en ordning med numeriske
varamedlemmer.
Departementet foreslår å legge myndighet til å fastsette styregodtgjørelse til departementet.
Dette tilligger i dag de enkelte styrer. Departementet er i liten grad kjent med hvilke
godtgjørelser de enkelte styrene har fastsatt, men mener på prinsipielt grunnlag at et styre ikke
bør fastsette sin egen godtgjørelse.
De foreslåtte endringene inngår i et bredt spekter av kvalitetsfremmende tiltak, som skal legge
grunnlag for mer robuste fagmiljøer og utvikling av universitets- og høyskolesektoren. Det
overordnede formålet er på lang sikt å øke kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren, og
dermed bidra til at sektoren kan løse fremtidens utfordringer i et kunnskapsintensivt og
globalisert samfunn.
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1.

Modell for styring og ledelse

1.1. Gjeldende rett
Universitets- og høyskoleloven har flere bestemmelser om styring og ledelse som må ses i
sammenheng. Disse redegjøres for i det følgende.
Valgt rektor som styrets leder
Rektor kan utpekes ved valg. Dette er regulert i § 10-2:
(1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4, utpekes rektor ved valg.
Både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret kan
fastsette nærmere regler om nominasjon av eksterne kandidater.
(2) Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende
vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye
valgperiodens begynnelse.
(3) Den som blir valgt som rektor, trer inn i en åremålsstilling hvis ikke hun eller han
allerede er fast ansatt ved institusjonen.
Hvis rektor er valgt i tråd med § 10-2, er rektor også styrets leder. Dette følger av § 10-1
bokstav a):
Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4, gjelder følgende regler om rektor:
a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og
ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted,
prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg.
Hvis rektor er valgt, skal institusjonen ha en administrerende direktør som leder for den
administrative virksomheten ved institusjonen, jf § 10-3:
(1)Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4 skal det ved hver institusjon være
en administrerende direktør.
(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene,
innenfor de rammer styret fastsetter.
(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi
tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av
sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.
(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens
styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er
gjort av styret.
(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i
samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og
forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret
budsjettforlag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i
forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.
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Ansatt rektor og ekstern styreleder
I stedet for å ha valgt rektor som styrets leder, kan styret med minst to tredels flertall
bestemme at rektor skal ansettes og at departementet utpeker et av de eksterne
styremedlemmene som styrets leder. § 10-4 første ledd angir følgende om ansettelse av rektor:
Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning
av minst to tredeler av styrets medlemmer. Styret selv foretar utlysing og ansettelse av
rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og
at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og
hvem som skal innstille. Vedtak om at rektor skal ansettes på åremål kan omgjøres
gjennom vedtak med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer.
Hvis styret har fattet vedtak om ansettelse av rektor etter § 10-4, følger det av § 9-3 første
ledd annet og tredje punktum at rektor ikke er med i styret. Rektor skal erstattes med et
medlem valgt blant faglig ansatte, og departementet skal utpeke et av de eksterne
medlemmene til leder av styret.
Ansatt rektor er sekretær og saksforbereder for styret, jf. § 10-4 tredje ledd. Ansatt rektor er i
tillegg ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, jf. § 10-4 fjerde ledd. Ansatt rektor skal på
styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med
departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for
tildeling av bevilgninger, jf. § 10-4 femte ledd. Ansatt rektor utarbeider og legger frem
budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i
forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet, jf. § 104 sjette ledd.
Styrets myndighet til å vedta annen styresammensetning
Hovedregelen er at styret skal bestå av elleve medlemmer, med tre representanter for faglig
ansatte, én representant for teknisk og administrativt ansatte, to studentrepresentanter og fire
eksterne representanter, jf. § 9-3 første ledd.
Etter § 9-3 annet ledd kan styret selv fastsette en annen styresammensetning enn den som
følger av første ledd. Slikt vedtak krever to tredels flertall.
Etter § 9-3 tredje ledd kan styret selv fastsette at det skal ha et flertall av eksterne
representanter. Slikt vedtak krever to tredels flertall.
Selv om unntak fra første ledd vedtas, skal de ulike gruppene uansett være tilfredsstillende
representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. Ved endringer i
styresammensetning skal studentene ha minst 20 % av medlemmene, jf. loven § 4-4.
1.2. Departementets vurdering og forslag
En veldrevet universitets- og høyskolesektor med god styring og ledelse er viktig, både for
studenter, ansatte og samfunnet ellers. Etter departementets syn er det avgjørende at ledelsen
ved så tunge samfunnsaktører som universiteter og høyskoler er, innehar høy kompetanse og
stor legitimitet både innad og utad. Regjeringen mener at ekstern styreleder og ansatt rektor
best legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen. Forslaget legger likevel
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opp til at det vil være mulig for styrene ved institusjonen selv å fastsette at de skal ha valgt
rektor som styrets leder, slik at det fortsatt tilligger institusjonen å velge hvilken
styringsmodell de vil ha. Institusjoner som ønsker å fortsette med den ledelsesmodellen de har
i dag skal kunne gjøre dette uten å fatte nytt styrevedtak.
Departementet foreslår at vedtak om å endre styrings- og ledelsesmodell, på linje med andre
beslutninger styret treffer, bør kreve alminnelig flertall. Etter gjeldende rett krever endring
minst to tredels flertall.
Om behovet for god ledelse
Universiteter og høyskoler fyller store og viktige funksjoner for samfunnet og skal bidra til
kritisk refleksjon og utvikling og formidling av ny kunnskap. Institusjonene spiller en helt
sentral rolle for å gi velferdssamfunnet nødvendig kompetanse til å bidra til å løse nasjonale
og globale utfordringer og for verdiskapning. Det er derfor helt avgjørende at disse
institusjonene har kompetent og strategisk ledelse for fylle sin samfunnsrolle og forvalte de
verdier som samfunnet investerer i utdanning og forskning. Dette krever etter departementets
vurdering at rekrutteringen av ledelse skjer på en åpen måte, som sikrer at de beste lederne
rekrutteres.
Ved ledende institusjoner internasjonalt nyttes mange ulike fremgangsmåter ved rekruttering
av rektor. En fellesnevner for de tyngste institusjonene er likevel at det investeres betydelig
med ressurser i rekrutteringsprosessen for å sikre at den best kvalifiserte lederen rekrutteres.
Det finnes flere eksempler på at det sørges for en prosess som gjør det reelt mulig å rekruttere
rektor fra et annet universitet, herunder universiteter i andre land.
Styrets rolle har endret seg vesentlig de siste tiårene, ikke minst gjennom endringene som
kom gjennom Kvalitetsreformen på starten av 2000-tallet, der samfunnets interesser og
behovet for å styrke styrenes strategiske rolle, ansvar og handlingsrom sto sentralt. Gjennom
endringer i universitets- og høyskoleloven fikk styrene blant annet flere eksterne medlemmer,
myndighet til å fastsette den interne organiseringen, fullmakter til å opprette og legge ned
studietilbud og vide økonomiske fullmakter. Departementet har også delegert til styrene å
fastsette institusjonens virksomhetsmål.
Styrelederen skal lede et kollegialt organ bestående av ansatte i faglige, administrative og
tekniske stillinger, studenter og eksterne representanter. Styremedlemmene fra institusjonen
skal bidra med sin ekspertise og sin kjennskap til institusjonen, både av faglig og
administrativ karakter. Eksterne styremedlemmene skal tilføre styret ekstern kompetanse på
felt som ikke nødvendigvis vil være ivaretatt av interne styremedlemmer, og tilføre styrene et
bredt spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra nærings-, kultur- og samfunnsliv.
Eksterne styremedlemmer skal være med på å ivareta samfunnets interesser og bidra til å
styrke samspillet mellom institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper. Det at styret er
et kollegialt organ innebærer at selv om styremedlemmene er rekruttert på forskjellig
grunnlag, har alle medlemmene likt ansvar for å treffe beslutninger til beste for institusjonen
samlet sett.
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Om valgt rektor som styrets leder
Modellen med valgt rektor som styrets leder, gjenspeiler et ønske om at de som er tilknyttet
institusjonen selv skal ha kontroll og innflytelse over institusjonens styring og utvikling.
Modellen innebærer at det i tillegg til en valgt rektor skal være en administrerende direktør
med lovfestet ansvar for den administrative virksomheten. Denne modellen omtales i mange
tilfelle som todelt ledelse. At det skal være en administrerende direktør med selvstendig
myndighet og ansvar, har blant annet en historisk begrunnelse i å skulle sikre en særlig
offentlig kontroll med den administrative virksomheten. Direktøren ble tidligere ansatt av
departementet. Direktøren sto da til ansvar overfor departementet for den samlede
forvaltningen av økonomi og personalressurser. Styret hadde en mer avgrenset rolle som et
faglig kollegium med ansvar for de faglige prioriteringer og vurderinger. I styringsdialogen
med institusjonen forholdt departementet seg i hovedsak til administrerende direktør, ikke til
styret. Det er i dag styret selv som ansetter administrerende direktør, men det lovfestede
ansvaret for direktøren er videreført og fortsatt ment å skulle sikre en ansvarsfordeling
mellom direktøren og rektor. Lovens ansvarsfordeling er ikke alltid like fremtredende i det
daglige, da rektor som en ”arbeidende styreleder” for alle praktiske formål fremstår utad
legitimert som institusjonens øverste daglige leder.
Departementet mener at valgt rektor innebærer at mye myndighet og ansvar samles på én
hånd. Valgt rektor som også er styrets leder er ansvarlig for forberedelse av styresaker, ledelse
av styremøter, gjennomføring av styrets vedtak, og kan under visse omstendigheter gis
delegert myndighet til å treffe beslutninger på hele styrets vegne mellom styremøter. Hun har
på styrets vegne det overordnede ansvar for institusjonens virksomhet, inkludert tilsyn med
virksomheten. Dette innebærer i realiteten å skulle føre tilsyn med eget arbeid.
Det har blitt hevdet at det er i tråd med universitetsdemokratiske tradisjoner at rektor og
styreleder velges av de ansatte og studentene. Hensynet til universitetsdemokratiske
tradisjoner er samtidig ikke til hinder for at et stort flertall av internasjonalt ledende
universiteter ikke har ordning med valg av rektor som ligner den norske1. Departementet vil
videre påpeke at det kan anføres demokratiske begrunnelser for at det bør oppnevnes eksterne
styreledere som representerer et utenifra perspektiv fra samfunnet og som utpekes av en
regjering som springer ut ifra det folkevalgte Stortinget. Departementet mener at med den
foreslåtte hovedmodellen vil uansett universitetsdemokratiske hensyn være godt ivaretatt ved
at rektor skal ansettes av et styre der til sammen et flertall av medlemmene er valgt av de
ansatte og studentene. Departementet mener at det store innslaget av valgte styremedlemmer
vil ivareta hensynet til at de ansatte og studentene skal ha stor deltakelse og innflytelse i
styringen av institusjonene også når rektor ansettes.
Om ansatt rektor og ekstern styreleder
Ansettelse av rektor og ekstern styreleder vil etter departementets syn sikre grundigere og mer
åpne rekrutteringsprosesser til det som er store og viktige lederposisjoner i samfunnet.
Kandidater ved rektorvalg har i praksis stort sett vært begrenset til ansatte ved institusjonen,
selv om loven også åpner for at personer som ikke er ansatt ved institusjonen kan velges.
Erfaring viser at det ofte er få kandidater som stiller til valg som rektor, i mange tilfeller har
1

Se styresak fra UiO: O-sak 1, møte 5/2014. http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/09-10-11/osak-1-styringsstruktur.pdf
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det ikke vært mer enn én kandidat. Ansettelse av rektor vil gi et bredere rekrutteringsgrunnlag
ved at også personer som ikke er ansatt ved institusjonen aktivt oppfordres til å søke
stillingen, og uten å måtte drive en større valgkamp. Mange aktuelle kandidater for en
rektorstilling vil allerede være posisjonert i tunge og ansvarsfulle stillinger, og uten
muligheter eller ønsker om å måtte drive en offentlig valgkamp for stillingen.
Ved ansettelse av rektor krever loven at styret må sørge for at rekrutteringsprosessen
organiseres slik at den sikrer faglig og ledelsesmessig legitimitet. For øvrig er loven formulert
slik at styret selv står fritt til å fastsette på hvilken måte rekrutteringen skal gjennomføres.
Departementet viser eksempelvis til at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved
ansettelse av rektor holdt rådgivende valg mellom aktuelle kandidater. Styret valgte selv å
ansatte den kandidaten som fikk flest stemmer, men sto fritt til også å vurdere andre
kandidater. Andre fremgangsmåter har også vært benyttet i sektoren, og er kjent
internasjonalt, for eksempel egne nominasjonsutvalg eller -komiteer med bred representasjon
fra ansatte, studenter og samfunnet.
Modellen med ansatt rektor skaper etter departementets vurdering klarere ansvarsforhold ved
at rektor ikke selv leder behandlingen av saker hun har vært med på å legge frem for styret og
ved at rektor ikke deltar i styrets arbeid med å kontrollere oppfølgingen av styrets vedtak. En
ansatt rektor vil etter departementets syn ha større legitimitet sett utenifra, og vil ha et
tydeligere mandat fra det styret som har ansatt henne.
Departementet mener det er mer hensiktsmessig å la rektor og styreleder være adskilt, med
ulikt mandat og adskilte arbeidsoppgaver, for på den måte å ivareta prinsippet om
maktfordeling. En for stor konsentrasjon av myndighet og ansvar svekker etter departementets
syn styrets rolle som strategisk og uavhengig organ, og kan være et problem når styret skal
ivareta sin kontrollfunksjon overfor den daglige ledelsen av institusjonen. Med en ekstern
styreleder vil styret i større grad føre et uavhengig tilsyn med daglig ledelse av virksomheten.
Om institusjonen følger en hovedmodell med ekstern styreleder og ansatt rektor eller har
besluttet å ha unntaksmodell med valgt rektor som styrets leder, har ingen betydning for
institusjonenes faglige frihet og ansvar. Den individuelle og institusjonelle akademiske frihet
er lovfestet, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5, og verken departementet eller andre kan
gi styremedlemmer mandat eller et styre pålegg i strid med dette.
Ansatt rektor foreslås fortsatt å være institusjonens faglige og administrative leder innenfor
rammer som er gitt av styret og lovgivning for øvrig, slik tilfellet for ansatt rektor er i dag.
Forslaget innebærer at styret ved institusjonen kan vedta at den skal ha valgt rektor som
styrets leder. Et slikt vedtak vil etter det foreslåtte kreve alminnelig flertall. Departementet
legger til grunn at den foreslåtte endringen innebærer at institusjonens styre får et mer reelt
valg av modell for styring og ledelse, ettersom terskelen for endring av styringsmodell senkes
fra kvalifisert til alminnelig flertall.
Endringene vil kreve større eller mindre endringer i flere bestemmelser i kapittel 9 og 10 i uhl.
Det vises til lovforslaget § 9-3, §§ 10-1 til 10-3 og § 11-1.
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1.3
Andre beslutninger om endringer i styringsordning
I forbindelse med den foreslåtte fjerningen av kravet om minst to tredels flertall for
beslutninger om endring av styringsmodell, foreslår departementet også å endre
flertallskravene i loven for styrets vedtak om å fastsette annen styresammensetning etter § 9-3
annet ledd og vedtak om å fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer etter §
9-3 tredje ledd. Det foreslås at styrevedtak etter disse bestemmelsene på samme måte skal
kreve alminnelig flertall.
Dette forslaget er ikke skissert i strukturmeldingen, men slike vedtak er etter departementets
syn vedtak av samme art og viktighet som vedtak om å endre styringsmodell. Det er etter
departementets vurdering ikke lovtekniske eller andre særlige grunner som tilsier at slike
beslutninger skal kreve et annet flertall enn vedtak om endring av styringsmodell. Forslaget
gir styret et videre handlingsrom.
Det vises til lovforslaget § 9-3 tredje og fjerde ledd.
2.

Fylkeskommunens oppnevning av styremedlemmer – og personlig vara

2.1. Gjeldende rett
Etter gjeldende regelverk skal fylkeskommunen på fritt grunnlag oppnevne to av de eksterne
styremedlemmene for de statlige høyskolene, samt personlige varamedlemmer for disse.
Departementet oppnevner for de samme institusjonene også to styremedlemmer med
personlige varamedlemmer. Fylkeskommunal oppnevning av styremedlemmer gjelder ikke
for universiteter, vitenskapelige høyskoler, samisk høgskole og kunsthøyskolene.
§ 9-4 sjette ledd regulerer fylkeskommunenes oppnevning av eksterne styremedlemmer. Den
lyder slik:
Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av
institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt. For
kunsthøyskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget
oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige
varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt
grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved
de øvrige statlige høyskolene. Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne
medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har
ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene, jf. § 9-3.
Bestemmelsen innebærer videre at de eksterne styremedlemmer får oppnevnt hver sin
personlige varerepresentant, uavhengig av på hvilket grunnlag de er oppnevnt. Personlig vara
innebærer at én vara følger ett styremedlem og kun trer inn hvis denne har forfall.
2.2.
Departementets vurdering og forslag
Departementet foreslår å legge ansvaret for oppnevning av eksterne styremedlemmer til
statlige høyskoler til departementet, tilsvarende som for universiteter og vitenskapelige
høyskoler. Styret har normalt fire eksterne medlemmer. I 2009 ble universitets- og
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høyskoleloven endret, slik at departementet og fylkeskommunene oppnevner to eksterne
styremedlemmer hver for de statlige høyskolene. Bakgrunnen for endringen var et ønske om å
bringe høyskolene nærmere regionale behov og å styrke dem som regionale kunnskaps- og
utviklingsaktører.
Departementet legger til grunn at de eksterne styremedlemmene skal tilføre styrene et bredt
spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra nærings-, kultur- og samfunnsliv. Dette
skal være med på å ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom
institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper. Departementet legger til grunn at
styrene må ha kompetanse som gjør dem best mulig i stand til å utvikle virksomheten. I
arbeidet med styreoppnevninger er det viktig å kunne vurdere den eksterne representasjonen
samlet og komme frem til en sammensetning av styremedlemmer som samlet sett kan tilføre
styrearbeidet erfaringer og kompetanse i tråd med institusjonenes profil og
utviklingsmuligheter, herunder lokale og regionale behov. For å kunne foreta en helhetlig
vurdering i tråd med den enkelte institusjons behov foreslår departementet derfor å
gjeninnføre ordningen med at samtlige eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler skal
oppnevnes av departementet.
Også universitets- og høyskolesektoren har ønsket en slik endring. Universitets- og
høgskolerådet (UHR) har i 2014 innhentet høyskolenes erfaringer med at oppnevningen er
delt mellom fylkeskommunen og departementet. Flere peker på at styremedlemmene gjør en
god innsats, men at hensynet til styrets samlede kompetansebehov bedre kan ivaretas hvis
oppnevningen ikke er delt. Noen peker også på at styremedlemmene oppnevnt av
fylkeskommunen ikke har tilknytning til næringslivet, og at det eksterne perspektivet i
styrearbeidet har blitt svekket. Universitets- og høgskolerådet ber om at departementet skal
oppnevne alle de eksterne styremedlemmene, og at det skal oppnevnes numeriske, ikke
personlige, varamedlemmer til styrene.
Departementet har også erfart tilfeller der eksterne styremedlemmer oppnevnt av
fylkeskommunene oppfattes å komme med politiske føringer fra dem som har oppnevnt dem.
Departementet forutsetter at eksterne styremedlemmer skal være fri fra pålegg fra andre i sitt
styrearbeid. Det er positivt at fylkeskommuner og andre har forventninger til institusjonene,
og disse bør fremmes og drøftes på andre arenaer enn gjennom oppnevning av
styremedlemmer. Den foreslåtte endringen vil etter departementets syn sikre en mer helhetlig
vurdering av samlet kompetansebehov for styrene ved de statlige høyskolene, og bidra til
bedre ivaretakelse av styrets rolle som strategisk og kollegialt organ.
Departementet vil ved oppnevning av eksterne styremedlemmer for høyskolene legge vekt på
institusjonens profil og utviklingsmuligheter, herunder lokale og regionale behov.
Institusjonene skal som i dag fremme forslag til styremedlemmer til departementet, og
departementet vil overfor institusjonene understreke behovet for styremedlemmenes
kompetanse om lokale og regionale behov før de fremmer sine forslag.
Ettersom institusjoner slås sammen som en oppfølging av strukturmeldingen, vil en ordning
med fylkeskommunal oppnevning av eksterne styremedlemmer kunne by på praktiske
problemer, for eksempel der en institusjon har tilhørighet i flere fylker. Dette er etter
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departementets syn et ytterligere argument for at oppnevning av eksterne styremedlemmer for
statlige høyskoler bør skje samlet.
Institusjonene skal fortsatt fremme forslag til eksterne styremedlemmer når rektor er ansatt, jf.
§ 9-4. Departementet utpeker styreleder og styremedlemmer blant de foreslåtte kandidatene
på fritt grunnlag, og mener derfor at det ikke bør fremgå av bestemmelsen at institusjonene
selv skal foreslå en styreleder. Det foreslås derfor at dette tas ut av loven.
Departementet vil endre varaordningen slik at det i stedet for personlige varamedlemmer
settes opp en numerisk varaliste for hver institusjons styre. Ordningen med personlig vara har
blitt møtt med stor motstand i sektoren. Erfaring viser også at personlig vara, især for
styreleder, sjelden møter fordi styremøtene planlegges lagt til tidspunkter der styreleder kan
delta. Endringen vil føre til at de som innkalles ved forfall, enten for perioder eller for
enkeltmøter, gjennomgående raskere vil kunne opparbeide seg innsikt i og kunnskap om
institusjonen, og dermed være bedre forberedt for deltakelse i styremøter. Departementet
legger til grunn at den foreslåtte endringen vil gi større kontinuitet i styrearbeidet.
I forbindelse med den foreslåtte endringen fra personlig vara til numerisk varaliste, foreslår
departementet også at det som hovedregel skal oppnevnes to eksterne varamedlemmer for
hver institusjon. Departementet foreslår at det kan oppnevnes tre eller flere dersom
institusjonens behov tilsier dette.
Det vises til lovforslaget § 9-4 sjette ledd
3.

Styrets godtgjørelse

3.1.
Gjeldende rett
§ 9-3 fjerde ledd regulerer styrets godtgjørelse, og lyder slik:
Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler
fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til
styremedlemmer og styreleder.
Det vil si at styret fastsetter sin egen godtgjørelse. Departementets hjemmel til å fastsette
retningslinjer for styregodtgjøring ved institusjonene er ikke brukt, og det foreligger dermed
ingen felles føringer for fastsettelse av styregodtgjørelse.
3.2.
Departementets vurdering og forslag
Departementet foreslår å legge kompetansen til å fastsette styregodtgjørelser til
departementet. Departementet mener det er prinsipielt uheldig at styrene selv fastsetter sin
egen godtgjørelse.
Departementet vil i sin fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer legge vekt på at
godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens
kompleksitet. Departementet vil også legge vekt på at styregodtgjørelsen skal bidra til riktig
og god kompetanse i styret. Styreleder bør godtgjøres særskilt i tråd med det større omfanget

32

av oppgaver som normalt ligger til dette vervet sammenlignet med øvrige medlemmer.
Departementet vil ved fastsettelse av styregodtgjørelser basere seg på forslag fra
institusjonene.
Det vises til forslaget § 9-3 femte ledd.
4.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Departementet viser til Meld. St. 18 (2014-2015) kapittel 9. Forslagene vil for øvrig ikke ha
administrative og økonomiske konsekvenser.

Forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven)
§ 9-3 Styrets sammensetning skal lyde:
(1)
Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant
ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt
ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer.
(2)
Departementet utpeker ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder.
Hvis rektor er valgt etter § 10-2 er rektor styrets leder.
(3)
Styret selv kan fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd. Ansatte i
undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal
være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. § 44 første ledd gjelder tilsvarende.
(4)
Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Ansatte i
undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være
tilfredsstillende representert i styret. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.
(5) Styreleder og –medlemmer har krav på rimelig godtgjøring for vervet. Godtgjørelsen
fastsettes av departementet.
(6) Hvis rektor er valgt etter § 10-2 har rektor krav på rimelig godtgjøring for vervet, etter
regler fastsatt av styret.
(7) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen styresammensetning eller
styreordning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter tredje og fjerde ledd.
§9-4 sjette ledd skal lyde:
(6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av
institusjonens styre. For kunsthøyskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk
kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og
numeriske varamedlemmer for disse ved samisk høyskole. Departementet oppnevner på fritt
grunnlag styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder, og øvrige
eksterne medlemmer og numeriske varamedlemmer for disse for fire år.
Ny § 10-1 Rektor skal lyde:
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(1) Rektor skal ansettes på åremål, med mindre rektor er valgt etter § 10-2. Styret selv foretar
utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og
ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det
skal foretas innstilling og hvem som skal innstille.
(2) Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar
med de rammer og pålegg som styret fastsetter.
(3) Rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding
i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Rektor har rett til å delta i
møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.
(4) Rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i
styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av
styret.
(5) Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i
samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og
forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
(6) Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder
styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av
betydning for institusjonens virksomhet.
Ny § 10-2 Unntak – valg av rektor skal lyde:
(1) Rektor kan utpekes ved valg dersom styret fatter vedtak om dette. Både institusjonens
ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret kan fastsette nærmere regler om
nominasjon av eksterne kandidater. Hvis rektor er valgt etter reglene i denne paragrafen
gjelder følgende om rektor:
a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og
ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted,
prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg.
b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i
møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste
ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte
innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon
i tjenesten, i påvente av styrets behandling.
(2) Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil
ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens
begynnelse.
(3) Den som blir valgt som rektor, trer inn i en åremålsstilling hvis ikke hun eller han allerede
er fast ansatt ved institusjonen.
(4) Ved opptelling skal stemmene vektes etter en fordelingsnøkkel fastsatt av styret, innenfor
følgende rammer:
a) ansatte i undervisnings- og forskerstilling 51-71 prosent
b) teknisk og administrative ansatte 5-25 prosent
c) studenter 15-30 prosent
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Foretas valget i særskilt valgforsamling, skal denne ha tilsvarende sammensetning.
(5) Styret selv fastsetter nærmere regler om valget
§ 10-3 Institusjonens administrerende direktør første ledd skal lyde:
(1) Dersom styret har truffet vedtak etter § 10-2 annet ledd skal det ved hver institusjon være
en administrerende direktør.
(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene,
innenfor de rammer styret fastsetter.
(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi
tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av
sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.
(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens
styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er
gjort av styret.
(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i
samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og
forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret
budsjettforslag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i
forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.
(6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor
bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre
tvilsspørsmålet.
(7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende
dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller
fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.
§ 10-5 blir ny § 10-4.
§ 11-1 Særskilte bestemmelser for statlige universiteter og høyskoler sjette ledd skal
lyde:
(6) Hvis styret ansetter i annen administrativ lederstilling enn nevnt i tredje ledd, skal dette
skje på grunnlag av innstilling fra rektor, eller administrerende direktør hvis rektor er valgt
etter § 10-2.
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Vår saksbehandler:
Beate Aspdal
Beate.Aspdal@hint.no

Vår dato:
14.08.2015

Vår referanse:
15/01215-2

Deres dato:

Deres referanse:

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Høring om endring av modell for styring og ledelse mm i UH-loven

Viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2015 om «Endring av modell for styring og
ledelse med mer i universitets- og høgskoleloven». Høringsfristen er satt til 15. august, noe som betyr
at saken ikke har vært behandlet i HiNTs styre. Høringsuttalelsen er foretatt av rektor og styreleder i
HiNT, og baserer seg blant annet på tidligere diskusjoner i HiNTs styre omkring styringsform. Det tas
allikevel forbehold om at enkelte styremedlemmer ikke tilslutter seg hele eller deler av
høringsuttalelsen fra HiNT.
Nedenfor kommenteres de ulike forslag som fremkommer i høringsnotatet fra KD.
Endring av styringsmodell
Departementet foreslår en endring i styringsmodell, som innebærer at ansatt rektor og ekstern
styreleder skal være hovedmodellen for styring og ledelse av institusjonen. Dette forslaget støttes fra
HiNT. Vi har forståelse for ønsket om å opprettholde valgmuligheten og fortsatt ha anledning til å ha
valgt ledelse. Vi ønsker allikevel å understreke viktigheten av at sektoren på sikt bør, innrette seg mot
og tilrettelegge for, en ledelsesmodell for hele sektoren. At ansatt rektor og ekstern styreleder blir
lovens «normalmodell» mener vi her helt nødvendig.
Departementet foreslår at vedtak om å endre styrings- og ledelsesmodell bør kreve alminnelig flertall i
styret. Dette forslaget støttes av HiNT.

Fylkeskommunal oppnevning
Departementet foreslår videre i sitt høringsnotat å endre lovens bestemmelse om at fylkeskommunen
oppnevner to eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler, slik at oppnevnelsesmyndigheten i
stedet legges til departementet. Dette støttes av HiNT.
Vi har i tidligere sammenhenger tatt til orde for at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og opplever
ikke at ordningen har fungert i henhold til intensjonene.

Postadresse:

Fakturaadresse:

Kontakt:

Organisasjonsnr:

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Postboks 2501
7729 Steinkjer

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Fakturamottak
Postboks 376 Alnabru
0614 Oslo

(+47) 74 11 20 00 (tlf.)
postmottak@hint.no
www.hint.no

971 575 905
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Administrasjon og drift

Vår dato:
14.08.2015

Vår referanse:
15/01215-2

Personlige varamedlemmer
Dagens ordning med at eksterne styremedlemmer har personlige varamedlemmer foreslås endret til
ordning med numeriske varamedlemmer. Forslaget støttes av HiNT.

Styrets godtgjørelse
Departementet foreslår å legge beslutningen om fastsettelse av styregodtgjørelse til departementet.
HiNT støtter dette forslaget, da det er prinsipielt er uheldig at styret selv fastsetter egen godtgjørelse.
Vi ser for øvrig behovet for at styregodtgjørelsen må ses i sammenheng med institusjonens størrelse
og styrets ansvar.

Ut over dette har HiNT ingen kommentarer til departementets forslag til nye lovformuleringer.

Vennlig hilsen
Bjørg Tørresdal (sign)
styreleder

Steinar Nebb (sign)
rektor
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Forslag til struktur - fusjonsplattform
•

Innledning
•

•

Bakgrunn for fusjon – styrevedtak – stortingsmelding – kvalitetskrav – veien frem til
beslutning

•

•
•
•
•

Mål og ambisjoner
•
•
•

Sentrale mål Stortingsmeldingen
Sentrale mål for selve fusjonen – satsninger – full faglig integrering
Fremtidige muligheter og ambisjoner - Universitetsstatusen i et langsiktig perspektiv

•
•

•

•

Nærmere om institusjonsstruktur, faglig og administrativ organisering innenfor
flercampusmodellen
Stedlig ledelse

•

Studieportefølje 2016/2017 – håndtering av denne – ambisjon mht. felles studieprogram
mv/ profilering mv

•

Budsjettfordeling 2016 – prosess og prinsipper

•

Randsonen – tilknyttet virksomhet

Navn, visjon og strategi
•
•
•
•

•

Grunnleggende forutsetninger
Omstillings
Ansattes rettigheter og plikter – herunder garantier for jobb, prosesser for innplassering
Studenters rettigheter

Fakultetsstruktur
Fakultetsråd/styrer
Tilsetting av dekaner, vise- og prodekaner
Underordnet strukturer (seksjoner/ forskningsgrupper evt institutt,/ programansvarlige mv)

Campusstrukturen – infrastruktur og organisering av den samlende virksomheten
•

Forutsetninger for fusjonen
•
•
•
•

Styring og ledelse på fakultetsnivå

Forslag til navn på ny institusjon – prosess og veien fram til endelig navn
Visjon og strategi
Faglig profil og plattform
Videre strategiarbeid - planer

•
•

Styring og ledelsesstruktur – institusjonsnivå
•
•

•
•

Styresammensetning fra 1.1.2016 – prosess på dette
Styring og ledelse av det fusjonerte universitetet – prinsipper
•

Gjennomgående enhetlig ledelse med tilsatt rektor

•

Rektor med hovedarbeidssted Bodø - tilsetting

•

Viserektorer og prorektorer - tilsetting

•

Ledergruppe (er)

Administrativ organisering - prinsipper
Tilsetting i administrative lederstillinger

•

Studentvelferd – organisering gjennom samskipnaden
Eierskap i andre selskap

Organisering av fusjonsarbeidet fra beslutning til selve fusjonstidspunktet
•
•
•
•

Fusjon og virksomhetsoverdragelse
Fusjonsstyre / fellesstyre
Finansiering av fusjonsarbeidet
Prosjektorganisering
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51/15 (V) Konstituering av styret ved HiNT
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01375-1

Beate Aspdal

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
51/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag er konstituert for perioden 01.08.2015 –
31.07.2019.
a. … velges som nestleder i Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Sammendrag
Valg av nestleder
I UH loven reguleres gjennomføring av styremøtene i § 9-6. Loven krever ikke
oppnevning av nestleder, men dette har tidligere vært praksis i HiNT. I tidligere
praksis har eksternt styremedlem gått inn som nestleder. Denne ordningen
anbefales videreført.
Lovens §9-6 gjengis under saksutredning.

Steinar Nebb
Rektor
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Saksutredning
9-6.Styremøter
(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
(2) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av
styret og rektor eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.
Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel.
(3) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall.
(4) Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan
ikke stemmes blankt annet enn ved valg.
(5) Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har ansatt rektor eller
administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på
styremøtene.
(6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes
for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.
Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører.
(7) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker
som møteleder.
(8) Det skal føres møtebok for styret.
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52/15 (V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til Høgskolen i NordTrøndelag
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00809-9
115
Beate Aspdal

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
52/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning. Styret ber
rektor iverksette nødvendige tiltak for at imøtekomme de forventninger og krav som
fremkommer i tilbakemeldingen.

Sammendrag:
I forbindelse med etatsstyring i sektoren har Kunnskapsdepartementet (KD)
etatsstyringsmøter med institusjonene annenvert år. I 2015 er det ikke avholdt et
fysisk etatsstyringsmøte mellom HiNT og KD, men HiNT har mottatt tilbakemelding
på årsrapport pr. 22.06.2015.
Rektor vil utarbeide en plan og iverksette de nødvendige tiltak for å følge opp denne
tilbakemeldingen.
Vedlegg:
Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding til Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Steinar Nebb
rektor
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Høgskolen i Nord-Trøndelag
postmottak@hint.no

Deres ref.

Vår ref.

Dato

15/815

22.6.2015

Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding til Høgskolen i Nord-Trøndelag
Vi viser til tildelingsbrevet for 2015, kap. 5.3 om styringsdialogen.
På bakgrunn av Årsrapport (2014-2015), tilstandsrapporten for universitets- og
høyskolesektoren 2015 og resultatrapporteringen til DBH, har departementet gjort en
vurdering av Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Vedlagt følger tilbakemelding til Høgskolen i Nord-Trøndelag fra departementet.
Departementet forventer at Høgskolen i Nord-Trøndelag setter i verk nødvendige tiltak
for å følge opp tilbakemeldingen.
Departementet vil informere om hvilke institusjoner det skal være etatsstyringsmøte
med i 2016 i tildelingsbrevet for 2016.
Med hilsen

Toril Johansson
ekspedisjonssjef
Immanuel Olaussen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Tilbakemelding
Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen
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Etatsstyring 2015 – Tilbakemeldinger til Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT)
Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske
prioriteringer og utfordringer
Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning
Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr ca. 100 fag- og profesjonsstudier innenfor oppvekst, helse
og næring. Overordnet profilområde for høyskolens totale virksomhet er folkehelse, noe som
skal synliggjøres og innarbeides i de utdanningene der det er naturlig.
Rapporteringen fra høyskolen viser at arbeidet med å utvikle god utdanningskvalitet er
prioritert. Departementet merker seg at arbeidet ser ut til å være godt forankret i fagmiljø og
ledelse og at kvalitetsprosessen drives av Utvalg for utdanningskvalitet. Styret har bl.a.
vedtatt ny handlingsplan for utdanningskvalitet og utvelgelse av studieprogrammer som skal
gjennomføre intern programevaluering. Departementet imøteser resultater fra dette arbeidet.
Departementet ser positivt på at høyskolen jobber med studentaktiv forskning på flere nivå,
og har startet en prosess med å skape felles forståelse og en tydeligere definisjon av begrepet.
Ifølge ulike undersøkelser som studenter ved høyskolen har vært involvert i, skiller HiNTstudentene seg relativt lite ut fra resten av sektoren. Det er positivt at resultatene viser at
studentene er stort sett godt fornøyd med læringsutbyttet som er definert for
studieprogrammet de går på.
Riksrevisjonen har undersøkt studiegjennomføring i høyere utdanning. Rapporten ble lagt
frem 21. mai 2015. Undersøkelsen viser at gjennomstrømmingen i høyere utdanning er for
lav. HiNT ligger under snittet for statlige høyskoler når det gjelder gjennomføring på
bachelornivå, men over på masternivå. Departementet understreker at det er den enkelte
utdanningsinstitusjon selv som har ansvar for å legge til rette for at studentene gjennomfører
på normert tid. Departementet forventer at høyskolen kartlegger årsakene til frafall, vurderer
eventuelle tiltak som er satt i gang, og iverksetter adekvate tiltak for å redusere det frafallet
institusjonen kan gjøre noe med.
Internasjonalt samarbeid, inkl. delstudier i utlandet, er en viktig del av norsk
kunnskapspolitikk, bl.a. for å bidra til å heve kvaliteten i utdanningen. Ved HiNT er det en
svært liten andel studenter som tar delstudier i utlandet. Departementet forutsetter at denne
andelen økes. Høyskolen oppfordres til å delta i Erasmus+ og se hvilke deler av programmet
som er mest aktuelt, for eksempel de deler som tilrettelegger for delstudier/praksisopphold i
utlandet, fellesgrader og samarbeid med relevante aktører, inkl. arbeidslivet.
Departementet har satt kandidatmåltall for utvalgte helsefagutdanninger og lærerutdanninger.
Høyskolen rapporterer om lav kandidatproduksjon innenfor farmasi, barnehagelærerutdanning
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og GLU 1-7, og planlegger å drive målrettet markedsføring for å tiltrekke seg nok studenter.
Høyskolen må klare å oppfylle kandidatmåltallene.
Grunnskolelærerutdanningene omgjøres til femårige masterutdanninger. Endringene
gjennomføres fra 2017. Den nye rammeplanen vil sammen med NOKUTs
akkrediteringskriterier stille en rekke krav til lærerutdanningsinstitusjonene. Det er et
strategisk valg for institusjonen å tilby lærerutdanning. Departementet forventer derfor at
styret følger dette arbeidet tett og gjør de nødvendige prioriteringer for å sikre kvalitet i
lærerutdanningene. Departementet minner også om at det fra og med opptak i 2016 stilles
krav om karakteren 4 i fellesfaget i matematikk ved opptak til grunnskolelærerutdanningene.
Departementet har notert en liten tilbakegang i antall publikasjonspoeng. HiNT ligger under
gjennomsnittet i sektoren, noe styret bør ha spesielt oppmerksomhet på. Departementet ser
positivt på økningen i tildelinger fra Forskningsrådet, selv om høyskolen også her ligger
betydelig under gjennomsnittet blant høyskolene. Også her må høyskolen se på muligheter for
å styrke resultatene ytterligere.
Regjeringen har besluttet at Norge skal delta fullt ut i Horisont 2020 og forventer at
institusjonene utvikler strategier for hvordan de best kan utnytte mulighetene som ligger i
rammeprogrammet. HiNT henter ikke inn midler fra EUs forskningsprogrammer.
Departementet forventer at aktivitetsnivået når det gjelder posisjonering mot Horisont 2020,
økes vesentlig. Det må arbeides systematisk for å mobilisere flere forskere til å søke, og det
må legges til rette for at flere lykkes. Departementet ser positivt på at høyskolen har ambisjon
om å få på plass to EU-prosjekter.
Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
HiNT har hatt en positiv utvikling på BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og
NFR per faglig stilling, og ligger nå over gjennomsnittet for statlige høyskoler.
Høyskolen har definert seg primært som en regional høyskole men er også tillagt nasjonale
oppgaver. Høyskolen har stor oppmerksomhet på sin samfunnsrolle. Dette gjelder fleksibel
utdanning for å gi et godt regionalt tilbud og samarbeidsprosjekter hvor Kompass 2030 er et
nytt verktøy som iverksettes f.o.m. 2015. Departementet ser frem til at det rapporteres om
resultater fra disse satsingene.
Sektormål 3 God tilgang til utdanning
Høyskolen har et bredt tilbud av fleksible utdanninger, særlig innenfor farmasi, vernepleie,
sykepleie, grunnskolelærer og barnehagelærer. I løpet av 2014 har høyskolen fått på plass 43
studieprogrammer. For å videreutvikle fleksible utdanninger har høyskolen etablert et IKTpedagogisk senter som bl.a. har gjennomført opplæring av ansatte innenfor bruk av digitale
verktøy. Departementet ser at det jobbes bra på dette feltet. Fleksible grunnutdanninger som
også er ett av høyskolens satsingsområder for 2015, er et godt grep særlig med tanke på å
oppnå kandidatmåltallene som er satt for flere av høyskolens grunnutdanninger.
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Departementet har merket seg at HiNTs tilbud av etter- og videreutdanninger ofte er resultatet
av nært samarbeid med arbeidslivet, der utdanningene er tilpasset arbeidslivets behov. Et godt
eksempel er studiet ”Samhandling og nyskaping”, som ble utviklet sammen med helsevesenet
for å øke kompetansen og mulighetene knyttet til samhandlingsreformen.
Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne
mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet understreker institusjonenes
ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Dette er en
del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at
studenter med nedsatt funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt
i studentenes reelle behov. Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og
individuell tilrettelegging for studenter som trenger det.

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og
forskningssystem
HiNT har god kjønnsbalanse totalt sett. Selv om andelen kvinnelige professorer har økt, har
andelen kvinnelige dosenter likevel hatt en negativ utvikling de siste tre år. Departementet
forutsetter at høyskolen fortsatt har oppmerksomhet på likestillingsarbeidet.
Høyskolen har høy andel midlertidige ansatte og ligger over gjennomsnittet selv om det har
vært en beskjeden tilbakegang i forhold til fjoråret. Høyskolen må sørge for å redusere
midlertidigheten ytterligere.
Høyskolen viser selv til behovet for å øke kompetansenivået på personalet. Dette gjelder
særlig førstestillinger. Høy kompetanse vil være en viktig faktor for å kunne hevde seg i
fremtidens uh-sektor. Departementet ser fram til høyskolens arbeid med ytterligere styrking
av den samlede kompetansen.
Høyskolen har god kontroll på sin økonomi, og ser ut til å ha oppmerksomhet på arbeidet med
sikkerhet og beredskap. Departementet viser til høyskolens risikovurderinger i årsrapporten.
Hensikten med risikovurderinger er å sørge for at høyskolen vurderer og i nødvendig
utstrekning etablerer tiltak for å redusere trusler mot måloppnåelsen til et akseptabelt nivå.
Høyskolen må ta tydeligere standpunkt til behovet for tiltak på områder der høyskolen selv
vurderer at det foreligger høy risiko. Departementet forutsetter at styringssystem for
informasjonssikkerhet implementeres og at det rapporteres på dette.
I sine planer for 2015 omtaler HiNT de nye målene som ”sektorområder” og strukturerer disse
etter departementets tidligere sektormål. Departementet forventer at virksomhetsmålene
struktureres etter departementets sektormål slik de er presentert i tildelingsbrevet.
I Meld. St. 18 (2014-2015) beskriver regjeringen ambisjoner for utvikling av universitets- og
høyskolesektoren i Norge. For å nå målene, ser regjeringen behov for større og mer solide
fagmiljøer. I stortingsmeldingen beskrives det mulige sammenslåinger slik at universitets- og
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høyskolesektoren får færre, men mer solide institusjoner. Slik kan styrene for institusjonene
disponere de samlede ressursene og utvikle utdanning og forskning av høyere kvalitet.
I meldingen vises det til at Universitetet i Nordland og HiNT har tatt initiativ til utredning om
sammenslåing. I den sammenheng vil vi vise til at det i meldingen fremheves at en
sammenslåing av Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland særlig vil gi grunnlag for en
styrket lærerutdanning og slik sett bidra til å utdanne et tilstrekkelig antall lærere i en femårig
lærerutdanning. En eventuell sammenslåing med Høgskolen i Nord-Trøndelag vil kunne
forsterke dette og ytterligere styrke Midt-Norge som kunnskapsregion. Departementet er kjent
med at styret for HiNT vil behandle spørsmålet om mulige forhandlinger om en
sammenslåing med Universitetet i Nordland, i sitt styremøte 25. juni 2015. Departementet vil
komme raskt tilbake til eventuelle konsekvenser styrets behandling gir for videre oppfølging.

Øvrige tilbakemeldinger
Departementet viser til tildelingsbrevet for 2015 og regjeringens mål om økning av antall
lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om
at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i
forhold til 2014 innen utgangen av 2016. Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde flere lærlinger i
forhold til sin størrelse enn gjennomsnittet i sektoren pr. oktober 2014. Departementet
forventer at Høgskolen i Nord-Trøndelag fortsatt skal bidra til at sektoren når målsettingen
om økt antall lærlinger i oktober 2016.
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53/15 (V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende tildelingsbrev nye studieplasser
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00809-8
115
Tomm Sandmoe

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
53/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar at supplerende tildeling - kroner 335 000, - tillegges budsjettrammen
for 2015 og øremerkes formål økt antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
2. Fra 2016 skal midlene inngå til gjennomføring av studier ved den årlige
budsjettetablering.
3. Oppdatert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør i 2015 etter denne
revisjon kroner 463 599 000,-.
Sammendrag
Det vises til
 budsjettetableringen 2015 i styresak 14/76
 revisjon 1 i styresak 15/6
 revisjon 2 i styresak 15/40
I supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet er HiNT tildelt 10 nye
studieplasser (sykepleie, kategori E, 3 år). Tildelingen av midler for 2015
(halvårseffekt) utgjør kroner 335 000,-.
Med tildelingen følger krav om rapportering på bruk av midlene i forbindelse med
Årsrapport 2015-2016, og krav om krav om at flere studenter får et tilbud om høyere
utdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Vedlegg:
Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 – nye
studieplasser i 2015. Det kongelige kunnskapsdepartement 22. juni 2015
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/5309-

22.06.2015

Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 – nye
studieplasser i 2015
Det vises til Stortingets behandling av Innst. 360 S (2014-2015), jf. Prop. 119 S (2014-2015)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 der det ble vedtatt å øke
bevilgningen for kap. 260 post 50 og 70 knyttet til opprettelsen av om lag 500 nye
studieplasser ved universiteter og høyskoler. Regjeringen legger vekt på å bidra til å skape et
omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av
studieplassene som tildeles, er innenfor sentrale fagområder som støtter opp under dette
målet, nemlig helsefag, realfag og teknologi.
En studieplass er definert som 60 studiepoeng, det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer
en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. Det presiseres at
midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om
høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for
statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er
innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at
institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye
studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser.

UiT

HiB

HBV

HiNT

TOTAL SUM
20
10

UiN

UiS

HiHe

HiL

HiT

HiÅ

HiM

UiB

UiO

HiG

HiOA

15

NTNU

15

10
10
10

UiA

5

NMBU

HSH
15

20

HiHa

15

20

10

40
20

30

20
15

20

15
10
24
10

5
15

5
10

10

10

30

5

20

Studieplasser per institusjon

Strategiske studieplasser, kat. D, 4 år

Rettsvitenskap, master, kat. E, 2 år

Realfag og teknologi
Internasjonal beredskap, kat. E, 3 år

Brannsikkerhet, master, kat. C, 2 år

år
Strategiske studieplasser, kat D, 4 år

3 år
5-årig teknologisk utdanning, kat. D, 5

Ingeniør (undervannsteknologi), kat. E,

Helsefag

Informatikk, master, kat. C, 2 år

Fiskehelse, master, kat. C, 5 år

Vernepleie, kat. E, 3 år

Tannpleie, kat. D, 3 år

Sykepleie, kat. E, 3 år

Klinisk ernæringsfysiologi, kat. D, 5 år

Fysioterapi, kat. D, 3 år

Bioingeniør, kat. D, 3 år
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Fordeling på institusjonsnivå, plasser
Annet

10

50

40

60

20

15

45

25

10

54

20
5

15

5

10

10

10

45

20

20

HBet.

5

5

HDiak.

5

5

LDH

20

20

519
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Rapportering
Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev til statlige
universiteter og høyskoler og tilskuddsbrev til private høyskoler for 2015, og ber for øvrig om
at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser i Årsrapport (20152016) innen 15. mars 2016.
Fordeling av midler til nye studieplasser 2015
På bakgrunn av tabell med fordeling av nye studieplasser gjengitt over innenfor fagområdene
helsefag, realfag og teknologi, og annet, samt de strategiske studieplassene som ikke er
fagfordelt, blir fordelingen av midlene som følger:
Kroner
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Betanien
Høyskolen Diakonova
Lovisenberg diakonale høgskole

395 000
2 140 000
1 580 000
2 685 000
670 000
840 000
1 747 500
987 500
335 000
1 989 000
730 000
280 000
502 500
197 500
335 000
335 000
395 000
2 025 000
700 000
790 000
167 500
167 500
670 000
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Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet
sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i framtidige budsjetter.

Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Magnus K. Worren
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Riksrevisjonen
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Adresseliste
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og
Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Betanien
Høyskolen Diakonova
Lovisenberg diakonale
høgskole

Postboks 5003

1432

ÅS

7491

TRONDHEIM

4604
5020
8049
0316
4036

KRISTIANSAND S
BERGEN
BODØ
OSLO
STAVANGER

9019

TROMSØ

Postboks 2110

6402

MOLDE

Postboks 7030

5020

BERGEN

Postboks 235

3603

KONGSBERG

Postboks 191
Havnegt. 5
Postboks 400
Postboks 952
Postboks 2501
Postboks 4, St. Olavs plass
Postboks 1064
Postboks 203
Serviceboks 17
Vestlundveien 19
Postboks 6716 St. Olavs plass

2802
9480
2418
2604
7729
0130
5407
3901
6025
5145
0130

GJØVIK
HARSTAD
ELVERUM
LILLEHAMMER
STEINKJER
OSLO
STORD
PORSGRUNN
ÅLESUND
FYLLINGSDALEN
OSLO

Lovisenberggaten 15 B

0456

OSLO

Serviceboks 422
Postboks 7800
Postboks 1490
Postboks 1072 Blindern

52

54/15 (V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00797-4
015
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
54/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015:
2015

Type møte

Sted

Tidspunkt

26.08. - 27.08.2015

Styresamling og
styremøte
Styremøte
Parallelt med
UiN
Styremøte
Styremøte

Quality Hotel
Stjørdal
Scandic Hell
Stjørdal

10.00 – 14.00

HiNT
HiNT

1000 - 1500
1000 - 1500

30.09.2015

29.10.2015
03.12.2015

Steinar Nebb
rektor

1000 - 1500

Faste saker
Budsjettprosess
Delårsregnskap 2. tertial (frist
01.10.2015)
Studieportefølje
Budsjett

