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Horing - forskrift om ansettelser på innstegsvilkår

Det visestil brevav 10.10.2014fra Kunnskapsdepartementetom ansettelserpå innstegsvilkår.
NTNUhar følgendekommentarertil utkasttil forskrift:

§ 1 Formål
Kommentar:Ingen.

§ 2 Ansettelsesordninger
Kommentar:NTNUstøtterintensjonenom at det ikkeskalha gåttmerenn fem år fra avlagt
doktorgradtil ansettelsepå innstegsvilkår,menmenerat en definitiv grensekan værefor lite
fleksibel.Det vil kunneværekandidaterder det f.eks.har gåttseks—syvår sidenavlagtdoktorgrad
somvil væregodtegnetfor slikansettelse.Vi foreslårderforfølgendetilføyelse:«...er at det
normalt ikke bør ha gått mer ennfem år...»

Detkan væreuklarthva sommenesmed«kombinertundervisningsog forskerstilling»undermodell
a). I utgangspunktetvil både stillingersomprofessor,dosent,høgskoledosent,førsteamanuensis,
førstelektor,høyskolelektor/universitetslektorog høyskolelærerkunneomtalessomdette.

Sidenkravetfor ansettelsei postdoktorstillinger oppnådddoktorgrad,og doktorgradrepresentereret
tilstrekkeligvitenskapelignivåfor å bli tilsattsomførsteamanuensis,vil det undermodella) etter
vårt synkunværeaktueltå betraktetprofessorog dosentsomrelevante«undervisnings-og
forskerstillinger».Og slikkriterienefor ansettelsesomdosenter utformeti Forskriftom ansettelse
og opprykki undervisnings-og forskerstillingersynesdennestillingstypenå ikkeværerelevant
innenforformåletmedansettelsepå innstegsnivå.

Da gjenstårstillingsomprofessorå væredenenesterelevantestillingenå kvalifiseresegtil, noe som
alleredeer ivaretattundermodellb).
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Det synes derfor uklart hva som reelt skiller modell a) og modell b), og det som måtte være av
forskjeller bør synliggjøres i forskriften.

Det kan være grunner til at ordningen med opprykk til professor ikke skal gjelde for ansatte på
innstegsvilkår, jfr. siste avsnitt i § 2. På den annen side kan en ikke forhindre at slike ansatte søker
stillinger som professor ved egen eller annen institusjon og blir erklært professorkompetent. I så fall
vil det se noe kunstig ut at vedkommende skal fortsette i sin stilling somførsteamanuensis på
innstegsnivå helt frem til sluttevalueringen.

NTNU vil støtte at ordningen med opprykk til professor gjennom egen opprykkskomité ikke skal
gjøres gjeldende for ansatte på innstegsnivå, men at opprykk til professor skal kunne gis dersom
kompetanseerklæringen kommer som en følge at vedkommende har søkt et professorat ved egen
eller annen institusjon. I slike tilfeller må det tydeliggjøres at de andre fastsatte kravene i
arbeidsavtalen også må være oppfylt dersom fast ansettelse skal bli aktuelt ved utløp av perioden.

§ 3 Arbeidsavtalen
Kommentar: NTNU foreslår følgende tilføyelse til formuleringen om de spesifiserte krav som stilles
vedrørende strekpunktet om akademisk ledelse: «...herunder evnen til å initiere og ledeforskning,
undervise o utvikle remra ende studietilbud.

§ 4 Midtveisevalueringen
Kommentar: Utkast til forskrift har i § 5 bestemmelser om bedømmelseskomiteens sammensetning
ved sluttevaluering. Det bør vurderes å innskrenke styrets handlingsrom noe også når det gjelder
midtveisevalueringen, for eksempel med tilsvarende bestemmelser for sammensetning av en
sakkyndig komit.

§ 5 Sluttevaluering
Kommentar: I første avsnitt, siste setning, foreslår NTNU en tilføyelse: «Institusjonen kan bestemme
at komiteen også skal bedømme den ansattes resultater på undervisnin sområdet og på andre
områder som omfattes av avtalen.»

§ 6 Oppfølging og veiledning
Kommentar: Ingen.

§ 7 Rett tilfast ansettelse
Kommentar: NTNU foreslår følgende tilføyelse: «Med utgangspunkt i den sakkyndige bedømmingen
avforsknings- og undervisningskompetanse, og vurderingen av om øvrige krav i arbeidsavtalen også
er oppfylt...»

§ 8 Åremålsansettelsen
Kommentar: Ingen.
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§9 Arbeidstid
Kommentar: Ingen.

§ 10 permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden
Kommentar: Ingen.

§ 11 Ikrafttredelse
Kommentar: Ingen.
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