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NSF takker for mottatt høring:
Gjennomgang av regelverket for universiteter og høyskoler.1.
Vurdering av tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler2.

Når det gjelder mandatet for gjennomgang av det eksisterende regelverket for universiteter og høyskoler har 
NSF ingen kommentarer.  Universitets- og høyskoleloven og Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 
i høyere utdanning og fagskoleutdanning  ivaretar regelverket for universiteter og høyskoler. Systemet for 
endringer gjennom forskrifter fungerer etter vår erfaring tilfredsstillende slik det er i dag. Regelverket 
beskriver ansvar, rettigheter og plikter for både universitetene og høyskolene, - og for studenter og ansatte.

Når det gjelder tilknytningsformer, bør prinsippet om lik regulering for statlige universitet og høyskoler 
ivaretas av staten. Universitetene og høyskolene har allerede stor grad av autonomi og lovfestet faglig frihet, 
og NSF ser ingen grunn til å endre eksisterende styring.

En fare med foretaksmodellen er økt konkurranseutsatt finansiering der profitten er styrende, og fagfolk som 
forsvinner til fordel for bedriftseiere, jurister og økonomer. I praksis kan det medføre hardere økonomiske 
prioriteringer, uklare ansvarslinjer og rapporteringskrav på bekostning av fag. Foretaksmodellen vil kunne 
svekke den demokratiske og kollegiale styringsformen i UH-sektoren og ikke i samme grad som dagens 
modell ivareta små og sårbare (sjeldne) fagmiljøer med stor vitenskapelig og kulturell verdi.  

Et annet spørsmål som reiser seg er om forbedring og forenkling av rammeverket også inkluderer 
regelverket for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jfr. skrivet fra KD som sier at målet 
er å utvikle et nytt regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter for […] ansatte. Underdal-
utvalget leverer sin utredning i mai, altså omtrent samtidig med at det nye utvalget oppnevnes. 

Lønns- og ansettelsesforhold blir ved en eventuell foretaksmodell må belyses (vil man da går fra å være 
under tjenestemannsloven til arbeidsmiljøloven?) før beslutningen tas. 
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Når det gjelder del to i høringen: forenkling av målstrukturen , vil NSF komme tilbake til det spørsmålet 
senere.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge 
Forbundsleder Fagsjef
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