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Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høgskolen i Telemark (HiT) er enig i at bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og
høgskolesektoren er for høy. Vi er derfor glad for det arbeidet som nå er igangsatt med sikte på å
begrense midlertidige tilsettinger i sektoren. Når det gjelder forslag til tiltak som institusjonene selv
bør iverksette med sikte på å redusere bruk av midlertidige tilsettinger, har vi ingen særskilte
merknader til disse. HiT tar sikte på å iverksette tiltak i tråd med tilrådingen fra den arbeidsgruppa som
har vært nedsatt i sakens anledning.

Når det gjelder opprydding og innføring av systematisk kontroll, har vi startet en gjennomgang av
andel midlertidige tilsettinger med tanke på å utarbeide systematisk oversikt over hjemmelsgrunnlag,
varighet og andre relevante forhold, som tilrådd av arbeidsgruppa. I tråd med arbeidsgruppas forslag
vil det f.o.m. 2011 bli gjennomført årlige drøftinger med organisasjonene om bruk av midlertidige
tilsettinger.

Med tanke på økt innsikt og bevissthet hos lederne i høgskolen når det gjelder krav til holdbart
grunnlag for midletidig tilsetting, vil dette bli et eget tema i vår lederopplæring framover.

For øvrig er vi enig i arbeidsgruppas vurderinger og tilrådinger når det gjelder spørsmål om fast
tilsetting av støttepersonale og av forskere på eksternt finansierte prosjekter.

Vi har ellers merket oss det arbeidsgruppa uttaler om fast tilsetting av undervisningspersonale, og at
det må foretas en konkret vurdering ved hver enkelt tilsetting slik at midlertidig tilsetting begrenses til
tilfeller som faller inn under lovverkets unntaksregler. I den forbindelse kan opplyses at ved alle
midlertidige tilsettinger i HiT skal det i arbeidsavtalen alltid angis lovmessig hjemmel for den
midlertidige tilsettingen.

For øvrig er vi enig i at det er viktig med god personalplanlegging og støtter arbeidsgruppas forslag om
at arbeidet med langsiktige bemanningsplaner og systematisk karriereplanlegging bør tillegges vekt.
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