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Under er en uttalelse til forslaget til ny lov omstatens tjenestemenn, fra Folkehelseinstituttet: 
 
I høringsnotat for forslag til ny lov om statens ansatte (erstatter tjenestemannsloven), ber Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) eksplisitt om at høringsinstansene vurderer behovet for å 
videreføre bestemmelser om postdoktorstillinger, under kap 11.3.6 Åremål , s 49-50. 
 
Folkehelseinstituttet anmoder Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å foreslå at bestemmelsene i 
nåværende tjenestemannslov/forskrift om ansettelse på åremål i postdoktorstillinger, videreføres.  
Statlige institutter faller utenom bestemmelser om slike ordninger som finnes innen universitet og 
høyskoler, men behovet for slike ordninger er der, og kan da best reguleres i ny lov om statens ansatte, 
eventuelt i forskrift.  
 
Ved Folkehelseinstituttet har vi en omfattende utdanning av PhD-kandidater gjennom 
stipendiatordningen. Imidlertid er vår kunnskapsutvikling og kunnskapsproduksjon helt avhengig av 
forskere med meget høy faglig og forskningsmetodisk kompetanse, som kan lede prosjekter og arbeide 
selvstendig. Det er et langt kvalifiseringsløp fra avlagt doktorgrad til man når dette erfarings-
/kvalifikasjonsnivået, og det er derfor også innen instituttsektoren behov for en ordning med 
kvalifiseringsstillinger i likhet med det vi har i dagens postdoktorstillinger.  Det er en nødvendighet for at 
nyutdannede PhDer fra både egen virksomhet og universiteter og høyskoler skal kunne kvalifiseres seg til 
ordinære forskerstillinger. Dette vil kunne bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget innen viktige 
områder for våre samfunnsoppdrag, der både faglig innfallsvinkel og metoder kan være noe forskjellig 
fra forskning på universiteter og høyskoler.  
 
Det er sterkt ønskelig å kunne videreføre postdoktor-ordningen for å kunne gi forskere med doktorgrad 
denne nødvendige kompetanseheving gjennom strukturert veiledning og opplæring for å kunne 
kvalifisere seg til seniorforskerstillinger.  
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