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Høring – Forenkling og forbedring av rammeverk for universiteter og høyskoler 

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ved YS Stat har mottatt på høring fra 

Kunnskapsdepartementet invitasjon til innspill til mandat for et utvalg som skal gjennomgå 

regelverket for universiteter og høyskoler. Frist for innspill er satt til 1. mai 2018. 

 

Det er i samme brev fra departementet opplyst at det skal gjennomføres en mulighetsstudie 

for å se på tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler. Det er opplyst at en 

studie ikke skal gjennomføres som en integrert del av gjennomgangen av regelverket, men 

at arbeidene skal sees i nær sammenheng. Våre innspill om dette følger nedenfor. 

 

Forenkling av regelverket for universiteter og høyskoler 

 

Regelverket for universiteter og høyskoler er fragmentert og omfattende, og på flere 

områder vanskelig tilgjengelig. Den omfattende forskriftsfestingen av sentrale deler av 

regelverket utgjør praktiske og rettslige utfordringer, som i ytterste konsekvens kan 

innebære et rettssikkerhetsproblem for ansatte og andre som er berørt av regelverket. 

 

Det er nødvendig at det varslede utvalget får et tilstrekkelig bredt mandat og tilstrekkelige 

tidsrammer som kan sikre en forsvarlig gjennomgang av regelverket. Om nødvendig må 

utvalget nedsettes og mandatet utformes i samråd med øvrige departementer som forvalter 

regelverk som berører universitets- og høyskolesektoren. Det bør vurderes om den varslede 

mulighetsstudien bør inngå i utvalgets arbeid. 

 

Når det gjelder ansattes stillingsvern og tilgrensende forhold, utfyller statsansatteloven og 

universitets- og høyskoleloven hverandre. En gjennomgang av regelverket i universitets- og 

høyskolesektoren, må derfor ses i sammenheng med reglene i statsansatteloven. 

Sistnevnte lov er nylig vedtatt etter en prosess med involvering av berørte parter, hvor 

hensynet til statsforvaltningen og tilliten til denne, samt arbeidstakeres og arbeidsgiveres 

interesser nøye er avveid. Vi vil fraråde et mandat som innebærer at disse hensynene 

utfordres i de delene av regelverket som omhandler dette. 
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I denne sammenheng må det være et sentralt prinsipp at alle spørsmål som er av en slik 

karakter at Stortinget bør ta stilling til dem, bør reguleres i formell lov og ikke i forskrift. Dette 

er et hensyn som særlig gjør seg gjeldende overfor bestemmelser som regulerer forholdet til 

blant annet ansatte og studenter. Prinsippet var førende for arbeidet med ny lov om statens 

ansatte. 

 

Loven er den rettskilden som brukeren lettest kan skaffe seg adgang til. Tekniske 

detaljregler kan imidlertid med fordel plasseres i forskrift, særlig hvis de i praksis bare retter 

seg mot en avgrenset brukergruppe. Det fremtidige utvalgets utredning bør i denne 

sammenheng knytte seg til presiseringer og anvendelse av begreper i de lovtekster som 

foreslås, og ikke til utfylling av dem. I ethvert lovarbeid vil det likevel eksistere et 

reguleringsbehov som best kan gjennomføres i forskrift. 

 

Vi ber om at arbeidstakernes organisasjoner blir representert i utvalget som skal vurdere 

rammeverket for universiteter og høyskoler. YS Stat vil kunne utgjøre et relevant og 

konstruktivt bidrag i denne sammenheng. 

 

Mulighetsstudie for å vurdere tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler 

 

Det er YS Stats syn at det er viktig at universiteter og høgskoler er organisert på en måte 

som sikrer faglig frihet og som gir størst mulig autonomi. Vi slutter oss imidlertid ikke til en 

grunnleggende antakelse om at utskillelse fra staten vil gi universiteter og høyskoler større 

autonomi og bedre forutsetninger for å foreta prioriteringer. Etter vårt syn er omdanning av 

universitetene og høyskolene fra forvaltningsorgan til selvstendige rettssubjekt, ikke veien å 

gå for å sikre lærerstedenes autonomi. 

 

Uavhengig av om mulighetsstudien inngår i utvalgets arbeid eller ikke, er det er viktig å 

understreke at YS Stat gjerne deltar i en diskusjon om tilknytningsform. Vi forventer derfor at 

de ansattes organisasjoner involveres i arbeidet med en mulighetsstudie for å vurdere 

tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler som departementet nå legger opp 

til. 

 
 

Med hilsen 

YRKESORGANISASJONENES  

SENTRALFORBUND – STAT (YS Stat) 

 

 

Pål N. Arnesen 

Leder YS Stat 

Daniel Furió Fundingsrud 

Juridisk rådgiver 

mailto:stat@ys.no

