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Høringssvar – Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 
 
 
NOKUT viser til Kunnskapsdepartementets brev av 4. juni 2018 om forslag fra utvalg om endring 
i stillingsstrukturen. 
 
 
Nye karrierestiger og merittering av undervisning 
NOKUT ser det som positivt at Kunnskapsdepartementet vurderer stillingsstrukturen i norsk 
akademia, og bedre vil legge til rette for karriereveier som ikke følger førsteamanuensis-
professorløpet. NOKUT er også positiv til at man søker bedre ordninger for merittering av 
innsats utenfor den rene forskningen. Forskningskompetanse og -aktivitet er en forutsetning for 
å drive høyere utdanning, men det er avgjørende at også undervisningskompetanse og -erfaring, 
samt forskjellige former for utviklingskompetanse og praksiserfaring blir verdsatt og merittert. 
 
NOKUT er imidlertid ikke overbevist om at den foreslåtte omleggingen av stillingsstrukturen vil 
bidra til en bedre kobling mellom FoU og utdanningsvirksomhet. Utvalget konsentrerer seg om 
arbeidsområder i fagmiljøene, og ikke om hvordan kvalitet i utdanningen kan sikres på best 
mulig vis. Det er ut fra dette perspektivet at NOKUT har bemerkninger til rapporten. Vår 
hovedinnvending er at konsekvenser av utvalgets forslag til omlegging av stillingsstrukturen ikke 
er tilstrekkelig utredet. 
 
 
 
Rom for forskning og undervisning 
 
Høyere utdanning av høy kvalitet avhenger av at universiteter og høyskoler ivaretar en tett 
kobling mellom undervisning, FoU og eventuelt praksiserfaring. Et godt samspill mellom disse 
tre er avhengig av fagmiljøer som er aktivt engasjert på alle disse områdene. En omlegging av 
stillingsstrukturen må derfor sikre at fagmiljøene tilknyttet utdanningene opprettholder 
kompetanse og aktivitet som kreves for at studentene skal få en FoU-basert, eventuelt også 
praksisnær, undervisning. Ett av forslagene fra utvalget er å opprette en forsker-lektorstige hvor 
vektlegging av undervisningstid og FoU-tid ikke er sentralt regulert. Andel undervisning eller 
andel FoU kan i denne stigen fordeles langs hele spekteret fra 0 % til 100 %. Det skal være opp til 
institusjonene å definere stillingene etter behov, samtidig som det skal tas hensyn til den 
ansattes ønsker. NOKUT kan ikke se at behovet for kombinerte stillinger blir bedre ivaretatt i 
utvalgets forslag enn det er i dagens stillingsstruktur. Også i dag er det opp til institusjonene å 
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tildele FoU-tid til ansatte i lektorstigen, men på grunn av ressurshensyn fører det til utstrakt 
bruk av rene undervisningsstillinger ved en del utdanninger. Utvalget vurderer ikke på hvilken 
måte de potensielt kombinerte stillingene i forsker-lektor-stigen vil legge bruken av allerede 
kombinerte stillinger i førsteamanuensis-professorstigen under press. Sistnevnte 
stillingskategori gir mindre handlingsrom med hensyn til allokering av ressurser, og kan dermed 
bli mindre attraktivt å lyse ut. Slik kan koblingen FoU-undervisning bli skadelidende, noe som 
ikke kan være hensikten. 
 
Utvalget foreslår at undervisningstid skal inngå i post doc.-stillinger. For at dette skal være reelle 
kvalifiseringsstillinger for førsteamanuensis-professorløpet, synes det en naturlig utvikling. Det 
vil også vil bringe pågående forskning nærmere undervisningen. 
 
Undervisning gitt av fagstøtteansatte er en forutsetning i mange utdanninger, og disse utgjør ofte 
en integrert del av fagmiljøet. Det er positivt at utvalget løfter frem disse funksjonene i en egen 
karrierestige. 
 
Utvalget foreslår videre at det innenfor gitte rammer skal være opp til den enkelte institusjon å 
fastsette kriterier for opprykk i de forskjellige stigene. I en akkrediterings- og tilsynssituasjon kan 
dette bli problematisk, ikke bare for NOKUT, men også for institusjonen selv når den skal kunne 
dokumentere kompetansenivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Terje Mørland Øystein Lund 
direktør tilsynsdirektør 
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