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Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets godtgjørelse
Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 41 L (2015-2016) om endringer i universitets- og
høyskoleloven. Endringer i loven gjelder modell for styring og ledelse, prosedyre for utpeking
av styreleder, beslutninger om endring av styresammensetning og regler for fastsettelse av
styrets godtgjørelse. Ved Kongelig resolusjon 22. april ble lovvedtaket sanksjonert, og det ble
vedtatt satt i kraft fra 1. juni 2016.
I dag fastsetter styrene for statlige universiteter og høyskoler selv sin godtgjørelse.
Endringene av loven innebærer at det fra 1. juni er Kunnskapsdepartementet som skal
fastsette det enkelte institusjonsstyrets godtgjørelse. Departementet fastsetter at statlige
universiteter og høyskoler kan legge gjeldende styregodtgjørelse ved institusjonen til grunn ut
2016. Departementet tar sikte på å fastsette godtgjørelsen for 2017 i løpet av høsten 2016.
Departementet vil i sin fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer legge vekt på at
godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens
kompleksitet. Godtgjørelsen skal fastsettes for det enkelte styret. Departementet vil også legge
vekt på at styregodtgjørelsen skal bidra til riktig og god kompetanse i styret. Ekstern
styreleder bør godtgjøres særskilt i tråd med det større omfanget av oppgaver som normalt
ligger til dette vervet sammenlignet med øvrige medlemmer. Departementet vil ved
fastsettelse av styregodtgjørelser basere seg på forslag fra institusjonene. Departementet tar
ikke sikte på å fastsette styregodtgjørelser som innebærer vesentlige endringer for
institusjonenes økonomi. Departementet tar heller ikke sikte på å fastsette godtgjørelser på et
lavere nivå enn i dag, med mindre det viser seg at institusjoner har fastsatt en åpenbart
urimelig høy godtgjørelse.
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Forutsatt at rammene for styrevervet ikke endrer seg vesentlig, tar departementet sikte på at
nivået på godtgjørelsen bør være stabilt over tid. Det vil si at det normalt bør reguleres for
lønns- og prisvekst, og at det kan vurderes høyere godtgjørelse for perioder med
ekstraordinær arbeidsmengde for styret.
Innspill fra institusjonene
Vi ber om at institusjonen innen 1. september 2016 sender departementet et forslag til nivå
på styrets godtgjørelse, samt en fullstendig oversikt over nivået på styregodtgjørelsene til alle
styremedlemmer, inkludert varamedlemmer. Vi ber også om en oversikt over hvor mange
styremøter og styreseminarer som normalt gjennomføres i løpet av et år, samt et anslag over
den tid styreleder og styremedlemmer bruker på forberedelser til styremøtene.
Proposisjonen som ligger til grunn for lovvedtaket finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-41-l-20152016/id2467972/

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Kasper Aunan
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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