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Høringsbrev - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet forslag om endring i forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av NOKUT. 

Kort om endringene  
Forslaget knytter seg til forskriftens § 1-4 om kompetansekrav for ansettelse i stilling som 
førsteamanuensis og § 1-2 om kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor.  
 
Formålet med de foreslåtte endringene er en presisering av gjeldende rett. Endringene tar sikte på å 
klargjøre hvordan kravet til utdanningsfaglig kompetanse i § 1-4 tredje ledd kan oppnås. Endringene 
vil også tydeliggjøre muligheten til å oppfylle den utdanningsfaglige kompetansen innen to år etter 
ansettelse. Videre er det ønskelig å klargjøre forholdet mellom kravene til utdanningsfaglig 
kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis etter § 1-4 tredje ledd og ansettelse som professor 
etter § 1-2 tredje ledd.   
 
Høringsfrist og praktisk informasjon  
NOKUT ber om innspill til de foreslåtte endringene. Innspill til forskriftens øvrige bestemmelser kan 
inkluderes i høringsuttalelsene hvis ønskelig.   
 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@nokut.no. Høringsfristen er 9. 
oktober 2020.  
 

NOKUT bemerker at høringsuttalelser i utgangspunktet er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli 
publisert.  
 
Høringsnotatet er tilgjengelig i sin helhet på www.nokut.no.  
 

Med hilsen 
 

Hege Brodahl  
fung. tilsynsdirektør Kristin Jung Berg 
 fung. seksjonssjef 
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