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Høringssvar til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 

Helsedirektoratet har mottatt høring om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. 
Helsedirektoratet er positive til en slik ordning, som gitt at det fungerer etter hensikten 
vil gi bedre ansettelsesvilkår enn hva som er dagens situasjon for særlig talentfulle 
kandidater. Det er et betydelig behov for mer helse- og medisinskfaglig forskning av 
fremragende kvalitet. Det er også behov for økt utdanningskapasitet i helse- og 
omsorgsfag, som gir en forventningsvekst og økte kravene til både kvalitet og 
kapasitet hos undervisnings- og forskningspersonale. Ansettelse på innstegsvilkår kan 
være ett av flere tiltak for å bidra til dette. 
 
Prøveordningen på 300 stillinger som tildeles av Kunnskapsdepartementet skal 
finansieres gjennom universitetene- og høgskolenes budsjetter. Det kan være 
formålstjenlig å ha åpent kjente kriterier på hvilke fagområder som skal prioriteres ved 
mange søknader. Satsningsområdene i Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning bør kunne danne et godt grunnlag for å lage kriterier for hvilke fagområder 
som prioriteres. Det bør innlemmes krav/forutsetning i forskriften om at den som 
tilsettes i innstegsstilling må inngå i et robust og kvalitetssterkt fagmiljø. 
 
Kunnskapsdepartementet bør gjennom forskriften sørge for at problemstillinger knyttet 
til kjønnsbalanse og mangfold blir ivaretatt på en god måte gjennom ordningene for 
innstegsstillinger, og at disse stillingene ikke bidrar til økt kjønnsubalanse. Dette er 
særlig viktig innenfor blant annet helse- og medisinskfaglig forskning, hvor 
kjønnsubalansen i dag er på et kritisk og bekymringsverdig nivå.  Dette kan gjøres 
gjennom vektlegging av undervisningskompetansen i evalueringene av den som er 
ansatt på innstegsvilkår, siden innstegsstillingene skal kunne kvalifisere for stillinger 
som innebærer en betydelig andel undervisning i tillegg til forskning. 
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