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Høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger 

Det vises til høringsbrev datert 02.07.2020 med forslag til endringer i forskrift om ansettelse 
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 
Rent overordnet mener Nord universitet at endringene gjør forskriften betydelig klarere hva 
angår forståelsen av innholdet av de utdanningsfaglige kompetansekravene, og da særlig for 
førsteamanuensis. 
 
Til forskriften § 1-4: 
Nord universitet støtter derfor forslaget om å tydeliggjøre hvilken utdanningsfaglig 
kompetanse som kreves for ansettelse / opprykk som førsteamanuensis og at man 
tydeligere skiller dette fra hvordan man kan oppnå denne kompetansen. Nord universitet 
bemerker at vi i utarbeidelsen ev egne retningslinjer har lagt samme forståelse til grunn. Vi 
ser det som positivt at NOKUT trekker frem betydningen av læringsutbytte og ikke 
innsatsfaktorene i seg selv i utviklingen av utdanningsfaglig kompetanse. På denne måten 
blir det også opp til institusjonene selv å innrette sine universitetspedagogiske program slik 
at kravene til utdanningsfaglig kompetanse kan oppnås. 
 
Nord universitet støtter også forslaget i § 1-4, 3. ledd om at søkere kun skal bedømmes på, 
og ikke rangeres etter, krav til utdanningsfaglig kompetanse. 
 
Nord universitet støtter også at dokumentasjonskravet skilles ut i et eget ledd slik det 
fremgår av forslaget til § 1-4, 4. ledd. 
 
Til forskriften § 1-2: 
Nord universitet støtter forslaget som tydeliggjør progresjon mellom kravene til 
førsteamanuensis og kravene til professor slik det fremgår av § 1-2, 2. og 3. ledd. På denne 
måten blir hovedregelen om at grunnleggende utdanningsfaglig kompetanse skal innehas 
ved ansettelse tydeligere og at det er kun ved særlig tungtveiende grunner at det kan gjøres 
unntak. 
 



 

 

Vi ønsker likevel å bemerke at det også tidligere er stilt krav til utdanningsfaglig kompetanse 
som grunnlag for ansettelse som førsteamanuensis, selv om disse kravene ikke har hatt 
samme presisjon i formuleringene eller hatt tilsvarende innhold. De som er ansatt som 
førsteamanuensis før forskriftsendringen trådte i kraft i september 2019, vil for søknad om 
opprykk til professor måtte dokumentere at de innehar utdanningsfaglig kompetanse for 
førsteamanuensis etter de nye reglene. Nord universitet ber om at det vurderes at 
forskriften ikke skal gis tilbakevirkende kraft for de som alt var ansatt i en stilling som 
førsteamanuensis for forskriftsendringen fra 2019 trådte i kraft og som nå søker opprykk til 
professor etter forskriften § 2-1. 
 
Øvrige bestemmelser: 
Nord universitet ser et behov for at det ryddes i bestemmelsen om fremgangsmåte for 
opprykk til førsteamanuensis. Bestemmelsen oppstiller tilsynelatende et absolutt krav om 
sakkyndig vurdering ved opprykk slik det fremgår av § 2-4, 4. ledd. Før forskriftsendringen av 
2015 var det angitt uttrykkelige unntak for bruk av sakkyndig komite. Dersom en søker har 
gjennomført og bestått program som har som formål å kvalifisere for alle sider ved den 
grunnleggende utdanningsfaglige kompetanse samt oppnådd doktorgrad, vil det ikke være 
noe å vurdere for en sakkyndig komite. En slik sakkyndig vurdering fremstår dermed som 
overflødig.  
 
Nord universitet stiller også spørsmålstegn ved virketidspunktet for opprykk til 
førsteamanuensis slik det fremgår av § 2-4, 8. ledd. Nord universitet mener at denne 
bestemmelsen må ses i sammenheng med virketidspunktet for ansettelse som 
førsteamanuensis, og i lys av de mer spesifikke kravene for utdanningsfaglig kompetanse. 
Dette for å unngå utilsiktede forskjeller mellom de alternative måtene å få stilling på.  
 
Nord universitet vil avslutningsvis oppfordre til å ta en helhetlig gjennomgang av forskriften 
for å sikre tilstrekkelig sammenheng mellom de ulike bestemmelsene. I en slik gjennomgang 
er det naturlig at man også tar stilling til mer spesifikke utdanningsfaglige krav til de øvrige 
stillingskategoriene ut over førsteamanuensis og professor. 
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