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Informasjonsskriv - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger - nye krav til utdanningsfaglig
kompetanse
Bakgrunn
I 2018 ble det gjort endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger. Endringene gjelder blant annet utdanningsfaglige kompetansekrav for
ansettelse i stilling som professor (§ 1-2 (3) og førsteamanuensis (§ 1-3 (3)). Universitetene
og høyskolene har i brev datert 14. september 2018 blitt orientert om endringene som trer i
kraft 1. september 2019.
Departementet har fått spørsmål fra enkelte av institusjonene om hvordan de nye endringene
i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger skal tolkes. Vi vil
derfor gjøre rede for vår tolkning av enkelte bestemmelser.

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
Forskriftens ny § 1-4 (3) lyder:
(3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav:
Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske
undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging,
gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende
kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
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Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som
vurderes ved institusjonene.
De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to
år etter ansettelsen.
Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i
bedømming og rangering av søkere.
Kravet om å ha "Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevant kurs og egen
praktiske undervisning" kan skape tolkningstvil. På grunn av skråstreken kan bestemmelsen
forstår på litt ulike måter.
Departementet legger til grunn at bestemmelsen innebærer at kompetansekravet kan
oppnås enten ved at søkeren har gjennomført et eget program på minimum 200 timer eller
kan dokumentere kompetansen gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk
undervisning som institusjonen vurderer som tilsvarende alternativet om program på
minimum 200 timer.
Vi gjør institusjonene oppmerksomme på at kravet om at søkeren har "opparbeidet
grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av
undervisning og veiledning" kommer i tillegg til de to alternative kravene nevnt over.
Institusjonene skal vurdere søkerens utdanningsfaglige kompetanse basert på en
systematisk og samlet framstilling. Institusjonene må selv vurdere rutiner og løsninger for
hvordan en slik samlet framstilling skal være. Hvordan man skal vekte andelen kurs opp mot
egen praktisk undervisning samt hvor omfattende kombinasjonen av kurs/egen undervisning
må være for å tilsvare et eget program på minimum 200 timer, er også en faglig vurdering
som institusjonen selv må gjøre i det enkelte tilfelle.
Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor
Henvendelser departementet har mottatt viser at relasjonen mellom de krav som stilles til
utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor i § 1-2 (3) og kravene for ansettelse
som førsteamanuensis i § 1-4 (3) kan også være vanskelig å tolke. Det fremgår av § 1-2 (3)
at:
(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på
universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det
dokumenteres:
- Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
- Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
- Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Side 2

I § 1-2 (3) refereres det tilbake til "krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og
veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis".
Dette kompetansekravet er en henvisning tilbake til kompetansekravene som er listet opp i §
1-4 (3). I § 1-4 (3) er det fastsatt at dersom søkeren ikke oppfyller de utdanningsfaglige
kompetansekravene ved ansettelsen, skal den ansatte pålegges å oppfylle dem i løpet av to
år.
I høringsbrevet av 04.01.18 skriver departementet:
"For professorstillingen vil arbeidsgruppens forslag medføre at søkere som har
opparbeidet en høy forskningskompetanse gjennom ansettelser i stipendiat-,
postdoktor og/eller forskerstillinger, men ikke har opparbeidet utdanningsfaglig
kompetanse i disse arbeidsforholdene, ikke vil være kvalifisert for ansettelse på
professornivå. De vil måtte søke seg inn på førsteamanuensisnivå og, gjennom
kompetanseoppbygging i arbeidet på dette nivået, utvikle tilstrekkelig
utdanningsfaglig kompetanse til å kvalifisere for ansettelse på professornivå".
Dette sitatet fra høringsbrevet viser at det fra departementets side er forutsatt at
kompetansekravet i § 1-4 (3) må være oppfylt fullt ut før en kan bli ansatt som professor uten
åpning for at kravet kan oppfylles innen to år etter ansettelse. Formålet bak endringen,
nemlig å styrke undervisningskvaliteten ved å stille strengere krav til
undervisningskompetanse for professorstillinger, taler også for at to-årsregelen i § 1-4 (3)
ikke gjelder for professorstillinger.
På den annen side, så er ordlyden i forskriften uklar på hva som er løsningen, og
henvisningen til forskriftens bestemmelse for førsteamanuensis kan isolert sett tolkes slik at
to-årsregelen også kan gjelde ved ansettelse i professorstilling. Denne tolkningen vil være
fleksibel både for institusjonene og for søkere. Det at vi er i forvaltningsrettens område der
kravet til klar hjemmel er viktig og man bør være varsom med utvidende tolkning i disfavør av
søkeren, taler for at to-årsregelen i § 1-4 (3) også må legges til grunn for ansettelse i stilling
som professor..
Departementet har på denne bakgrunnen, under tvil, kommet til at det bør legges til grunn at
en søker til professorstilling som oppfyller de spesielle utdanningsfaglige krav til
professorstilling som følger av § 1-2 (3), kan ansettes med forbehold om at kravet i § 1-4 (3)
oppfylles i løpet av to år
Departementet vil likevel presisere at dette er unntak fra den klare hovedregelen som
forutsetter at man har undervisningskompetansen fra før. Departementet forventer at
institusjonens praksis tar utgangspunkt i det, og at det bør være særlig tungtveiende grunner
for å gjøre unntak. Unntaket kan for eksempel være aktuelt i de tilfellene hvor en skal ansette
professorer med lang erfaring fra utlandet, men som mangler undervisningskompetansen.
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Kompetansekrav og opprykk
Kapittel 2 i forskriften omhandler fremgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger. I § 2-1 er det viste til at ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i § 11 til § 1-7. Ved alle type opprykk (førstelektor/førsteamanuensis, dosent og professor) brukes
den samme formuleringen om at en ansatt "kan søke om opprykk til [stilling] på grunnlag av
kompetanseerklæring etter reglene i denne forskriften". Departementet legger til grunn at
"kompetanseerklæringen" viser tilbake til kompetansekravene for ansettelse, herunder de
krav som er fastsatt i § 1-2 (3) og § 1-4 (3).
Departementet har mottatt spørsmål om bestemmelsen i § 1-4 (3) om at kompetansekravene
kan oppfylles i løpet av to år etter ansettelse, også er aktuell i saker om opprykk.
Departementets legger til grunn at toårsregelen i § 1-4 (3) gjelder ved ansettelser, og ikke
gjelder i saker om opprykk. Vi viser til at i § 1-4 (3) benytter formuleringen ansettelsen.
Opprykksreglene i forskriften kapittel 2 forutsetter et allerede bestående ansettelsesforhold,
og innebærer en endring i stillingstittel og kan derfor ikke regnes som en ansettelse.
Avsluttende kommentarer
Departementet ser at de ovennevnte bestemmelsene kan oppfattes som uklare og lite
presise i sin ordlyd. Departementet vil derfor raskt sette i gang et arbeid for å klargjøre disse
bestemmelsene i forskriften.

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør
Saqib-Razo Razaq
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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