
         Oslo den 29. april 2015

  

 

Høringsuttalelse om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger 

Det vises til brev av 19. januar 2015 med frist for høringsuttalelse satt til den 29. april 2015. 

Handelshøyskolen BI tillater seg med dette å avgi en kort høringsuttalelse om forslaget til 

revisjon av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  

Departementet foreslår å endre reglene slik at universitetene og høgskolene får større 

innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og kontroll over 

bedømmingsprosessene ved opprykk til en høyere stilling.  

Etter Handelshøyskolen BIs oppfatning, vil forslaget bidra til å øke kvaliteten innen høyere 

utdanning og forskning ved å sikre at det faglige personalet har høy kompetanse, at 

kompetansen er tilpasset institusjonens oppgaver, profil og ambisjon og at det legges til rette 

for en personalpolitikk som er tilpasset det mangfold som universiteter og høyskoler er 

forventet å utvikle.  

 

De foreslåtte endringen vil etter Handelshøyskolen BIs vurdering, bidra til at institusjonen får 

kontroll over bedømmingen og gis adgang til å fastsette samme krav til nivået på stillinger ved 

tilsetting og ved opprykk.  

 

Handelshøyskolen BI stiller seg positive til de foreslåtte endringen, og mener disse vil kunne 

bidra til å fremme regjeringen og departementets ønske. 

 

Handelshøyskolen BI er også positive til at overgangsordningen mellom de to karriereløpene; 

professorløpet og dosentløpet, oppheves fordi de svekker den strategiske og faglige ledelsen 

ved universitetene og høyskolene.    

 

Etter Handelshøyskolen oppfatning, kan det imidlertid fremstå som at det fremdeles er mulig 

å ha overgangsordning mellom de to karriereløpene. Dette gjelder formuleringer i forslag til 

endringer i §§ 2-2(11), og 2-4(1); 

 

 Forslag til endringer, § ny 2-2(11); «Førsteamanuenser eller høyskoledosenter….kan 

søke om opprykk til professor.»   

 

 Forslag til endringer, ny § 2-4(1); «Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og 

universitetslektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling…kan søke om 

opprykk til stilling som førsteamanuensis eller førstelektor.» 

 



Handelshøyskolen BI foreslår derfor en ytterligere presisering hvor det fremkommer 

tydeligere at overgangsordningen oppheves også her. 

 

 


