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Høring – endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger 

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den største 

fagforeningen i Akademikerne med over 85 000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller 

mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.    

Tekna fastholder i hovedsak høringsinnspillene fra forrige gang endringer i forskriften var på høring, 

slik de kommer frem i vårt høringssvar av 19. mars 2018. Vi mener imidlertid det er grunn til å 

fremheve noen sentrale punkter fra sist.  

Tekna er bekymret for at de foreslåtte endringene vil føre til en mer begrenset adgang til å ansette 

kandidater som er best kvalifisert vitenskapelig. Ved ansettelser må det være mulig å ta hensyn til at 

kandidater kan komme fra en institusjon, f.eks. private forskningsinstitutter, som i langt mindre grad 

driver med utvikling av utdanningskvalitet enn universitetene gjør. Kravene til deltakelse i utvikling av 

utdanningskvalitet må være tilpasset institusjonen kandidaten kommer fra. Det er viktig at forskriften 

ikke er til hinder for mobilitet mellom ulike forskningsinstitusjoner og undervisningsinstitusjoner. 

Vi mener videre at forskriften ikke må tolkes så snevert at den er til hinder for at høyt kvalifiserte 

søkere fra utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner kan ansettes i stilling som 

førsteamanuensis eller professor. Det vil også være tilfeller der den best kvalifiserte søkeren kommer 

fra privat næringsliv, og besitter unik kompetanse, men ikke har nødvendig undervisningserfaring. I 

slike tilfeller bør det fortsatt være åpning for å ansette den vitenskapelig best kvalifiserte søkeren 

med krav at grunnleggende kompetanse innen undervisning oppnås etter ansettelsen.  

Tekna mener fortsatt at krav om utdanningskompetanse vil føre til bedre undervisning, og støtter 

derfor at bestemmelsen blir videreført og gjort mer presis. Etter vårt syn må forskriften imidlertid 

ikke bli så snevert tolket at den fratar universitetene muligheten til fleksibilitet og hindrer ansettelse 

av søkere med den beste vitenskapelige kompetansen.  
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