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HØRING - ENDRING I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 
 
Det vises til brev av 15. januar 2009 ad forslag om endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler. NTL oversender følgende merknader til forslaget, disse er utarbeidet i 
samarbeid med våre organisasjonsledd innenfor sektoren.  
 
Endring av NOKUTs oppgaver 
 
NTL har ingen innsigelser til lovforslaget. 
 
Endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner 
 
NTL har i tidligere høringer og uttalelser krevd at universiteter og høgskoler skal ha en 
styringsordning med valgt ledelse og ønsker derfor ikke at det skal være anledning til ansatte rektor. 
Vi vil derfor også i denne sammenheng opprettholde vårt standpunkt. NTL kan derfor heller ikke 
støtte kravet om to tredelers flertall for å endre styringsordningen tilbake til valgt ledelse. Her bør 
kvalifisert flertall være nok. Et krav om to tredelers flertall vil gi eksterne styrerepresentanter vetorett 
i en for lærestedene avgjørende beslutning vedrørende demokratiske prinsipper.   
 
NTL er skeptisk til forslaget om at fusjonerende institusjoner i en overgangsperiode skal ha felles 
styre. Ved at de enkelte fusjonerende institusjoner beholder sine respektive styrer sikres frivilligheten 
i prosessen og gir alle grupper ansatte bedre mulighet til å bidra positivt i en fusjonsprosess.  
 
Utover dette har vi ingen merknader til endringsforslagene.  
 
Institusjonenes ansvar for norsk fagspråk 
 
NTL støtter dette forslaget til endring av lov om universiteter og høgskoler og mener det er viktig at 
institusjonene får ansvar for norsk som fagspråk. 
 
Innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger 
 
NTL støtter dette forslaget til endring av lov om universiteter og høgskoler. 
 
 

 
 



 
 

Eksamen ved philosophiae doctor-program (ph.d.) 
 
NTL støtter dette forslaget til endring av lov om universiteter og høgskoler. 
 
Bruk av betegnelsen universitetssykehus 
 
NTL har ingen merknader til dette forslaget til endring av lov om universiteter og høgskoler.  
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