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Vedr. høring om forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til 

tjenestemannsloven 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 20.01.15 vedrørende 

ovennevnte høringssak. Bestemmelsen omhandler fortrinnsrett for undervisnings- og 

forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. 

 

Tjenestemannslovens § 13 inneholder bestemmelser om såkalt ”intern fortrinnsrett”  og 

”ekstern fortrinnsrett” og enkelte vilkår for disse to typene fortrinnsrett. 

 
I forskriften § 7 nr. 2 bokstav b sies det:  

"Fortrinnsrett etter § 13 kan ikke gjøres gjeldende av:  

……….  

b) midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag  

som er eksternt finansiert. "  

 

Kunnskapsdepartementet har foreslått at unntak for fortrinnsrett bør omfatte både fast og 

midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er 

eksternt finansiert. Forslaget vil kunne føre til at virksomhetene blir mindre tilbakeholden med å 

tilsette fast i eksternt finansierte stillinger, når det ikke her skilles mellom faste og midlertidige. 

Videre foreslås at for å opprettholde og øke kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning, er 

det ønskelig at tilsettinger i ordinære undervisnings- og forskerstillinger foretas etter bred 

utlysning og påfølgende vurdering, slik at det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet blir fulgt. Man 

må ikke kunne hevde fortrinsrett til slike stillinger, med mindre man allerede er tilsatt i ordinære 

undervisnings- og forskerstillinger.  

 

Kunnskapsdepartementet antar at en endring av forskriften i tjenestemannsloven vil kunne føre til 

at flere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter får fast tilsetting, samtidig som kvaliteten 

på høyere utdanning blir sikret. 

 



På denne bakgrunn sendre KMD på høring følgende forslag til ny § 7 nr. 2 bokstav b:  

"Fortrinnsrett etter § 13 kan ikke gjøres gjeldende av:  

………..  

b) undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt  

finansiert til ordinære undervisnings- og forskerstillinger. "  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har ingen merknader til forslaget. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ane N. Stray-Pedersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anne Karin Nilsen 

 underdirektør 
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