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Høring - Ny lov om universiteter og høyskoler
Kunnskapsdepartementet har sendt NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler
på høring med høringsfrist 22.mai. UiB ba departementet om utsatt frist for å behandle saken
i ordinært styremøte 28.mai, men fikk avslag på utsettelse. Høringen vil derfor bli behandlet i
universitetsstyret i ekstraordinært møte 20.mai. Kunnskapsdepartementet har bedt
høringsinstansene om at høringsinnspillene struktureres i tråd med lovutvalgets forslag til ny
lov. Dersom UiB ikke deler utvalgets vurderinger, ber departementet oss om å utforme
konkrete forslag til lovtekst, se vedlagt invitasjon fra departementet.
Regjeringen har også besluttet å legge fram en stortingsmelding om god styring av
universiteter og høyskoler, se vedlagt invitasjon fra departementet. Kunnskapsdepartementet
vil vurdere innspill til meldingen og lovforslaget i sammenheng selv om det vil bli utarbeidet to
ulike høringsinnspill. I vedlegg 1 gis det oversikt over sentrale tema som vil bli berørt og vi
viser også til informasjon fra et forberedende arbeid der fem personer med lang erfaring fra
sektoren har pekt på en del sentrale utfordringer
Høringsprosessen ved UiB
Universitetsledelsen har lagt opp til en prosess hvor dekangruppen vil være høringsutvalg i
utformingen av UiBs innspill og relevante tema vil bli drøftet i møter mellom
universitetsledelsen og dekangruppen i løpet av mars og
april. Fakultetene avgjør selv organiseringen av fakultetenes interne
høringsprosesser. Universitetsledelsen har også satt ned et sekretariat som vil bistå i
arbeidet under ledelse av assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.
De overordnete temaene UiB vil behandle i høringen er lovutvalgets forslag til
formålsbestemmelse, konsekvenser for studenter og ansatte, samt spørsmål om rammer for
organisering og ledelse av universitetet. Se vedlegg 1 for detaljer.
Det vil også bli arrangert et åpent innspillsmøte 19.mars kl. 10 - 12.00, auditorium
1 Realfagbygget, hvor studenter, ansatte og arbeidstakerorganisasjonene kan delta med
spørsmål og innspill. UiB legger også opp til å drøfte saken i dialogmøter med studentene og
tillitsvalgte.
Dersom det er problemstillinger som i særlig grad berører enkelte fakultet og ønskes belyst i
høringsprosessen utover det som er omtalt i vedlegget, må disse sendes til sekretariatet
v/ arne.ramslien@uib.no innen 6. mars.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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