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2006 nr. 129
Høy kompetanse hos det faglige personalet, tilpasset de enkelte UH-institusjonenes oppgaver,
profil og ambisjon, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten innen høyere utdanning og
forskning. Som et ledd i dette arbeidet fastsatte departementet 17. august 2015 endringer i
forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene, som vil
tre i kraft 15. september 2015, er nå er lagt ut på Lovdata. Forskriften er fastsatt etter høring
av berørte parter.

Den reviderte forskriften innebærer blant annet at:
 Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av
kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt.
Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt
ved annen institusjon/annen institusjons avdeling.
 Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn
førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om
opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves.
 Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte
stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens §1-2 til § 1-7.
 Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves.
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Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast
stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til
førstelektor eller førsteamanuensis.

For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar 2015.
Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet.
Noen av høringsinstansene hadde spørsmål til den praktiske siden når det gjaldt adgangen til å
godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon.
Departementet vil presisere at en slik godkjenning må være basert på en generell godkjenning
av alle bedømminger ved den andre institusjonen/avdelingen. Det er ikke anledning til å
akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav
til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at når institusjonene/avdelingen nå gis adgang til å fastsette
generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til §1-7, må slike
generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/avdelingen.
Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere.
Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er ønskelig at det åpnes for at
dokumentasjon skal kunne sendes elektronisk i stedet for i papirutgave. Departementet har
ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte dersom institusjonene ønsker det og
dokumentasjonen egner seg for dette.
Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-08-17-963

Med hilsen

Jana Weidemann (e.f.)
avdelingsdirektør
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