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Høgskolen i Telemark slutter seg til forslaget om at institusjonene sely bør  få  ansvar for
kompetansevurdering ved søknad fra egne ansatte om personlig opprykk til professor etter
kompetanse, tilsvarende det ansvar institusjonene har ved opprykk til førstelektor, førsteamanuensis og
dosent.

Vi er enig i det som er anført i brev 22.06.09 fra Universitets- og høgskolerådet om at siden alle
institusjonene har rett til å gjøre de nødvendige kompetansevurderinger ved tilsetting på alle nivåer,
også professor, bør de også være kvalifisert til å gjøre tilsvarende vurderinger av opprykkssøknader.
Videre er vi enig i de vurderinger som er gjort mht. at tverr- og flerfaglighet har blitt mer og mer
vanlig innenfor høyere utdanning, med den konsekvens at det skapes en rekke nye fagområder som
ikke faller inn under de tradisjonelle universitetsdisiplinene. Utviklingen innebærer at det blir stadig
vanskeligere å oppnevne nasjonale komiteer som kan dekke alle fag. Dette tilsier at det bør overlates til
den enkelte institusjon å oppnevne sakkyndige komiteer til å forestå kompetansevurderingene ved
søknad om opprykk til professor.

Når det for øvrig gjelder utkastet til endret forskrift, har vi merket oss at det i § 2-1 (9) er foreslått at
den sakkyndige komiteen skal nedsettes av styret eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret.
Videre er det i § 2-1 (10) foreslått at styret ved institusjonen, eller vedkommende avdeling etter
fullmakt fra styret, utpeker en leder for den sakkyndige komiteen blant komiteens medlemmer.

Disse punktene i utkastet avviker fra det som er fastsatt i § 2-2 om framgangsmåte og kriterier for
opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent, og i § 2-3 om framgangsmåte og kriterier
for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor. I § 2-2 (8) er det fastsatt at det er styret
som avgjør om det selv eller eventuelt annet ansettelsesorgan for dosentstillinger skal oppnevne
medlemmene i sakkyndig utvalg, samt utpeke leder for utvalget blant medlemmene i utvalget.
Likeledes er det i utkastet § 2-3 (4) fastsatt at det er institusjonens styre som avgjør om det selv eller
underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig utvalg ved søknad om opprykk til
stillinger som førsteamanuensis og førstelektor.

Etter vår oppfatning bør det være en ens ordning for opprykk til professor og for opprykk til dosent og
førsteamanuensis/førstelektor når det gjelder spørsmålet om hvem som har myndighet til å nedsette
den sakkyndige komiteen og å utpeke lederen. Ett alternativ er at ordningen for opprykk til professor er
den samme som ordningen som nå gjelder for opprykk til dosent og førsteamanuensis/førstelektor, dvs.
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at det er styret som avgjør om det selv eller eventuelt annet ansettelsesorgan for professorstillinger skal
nedsette den sakkyndige komiteen og utpeke lederen. Et annet alternativ er at ordningen for opprykk til
dosent og førsteamanuensis/førstelektor endres til å bli den samme som det nå er foreslått ved opprykk
til professor, dvs, at det er styret eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret som nedsetter
det sakkyndige utvalget og utpeker lederen.

Etter vår mening bør sistnevnte alternativ velges. En ordning der det åpnes for at styret kan delegere til
den enkelte avdeling å nedsette sakkyndige komiteer, tror vi er en smidigere løsning enn å legge denne
myndigheten til ansettelsesorganet, slik ordningen nå er ved opprykk til dosent og førsteamanuensis/
førstelektor.

Ut over dette har vi ikke merknader til utkast til endring av For-2006-02-09.
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