
 

 

Oslo, 27. april 2015 

 

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Høringsuttalelse fra Krigsskolen.   

Vi viser til høringsbrev  av 20. januar d.å. fra Kunnskapsdepartementet, og takker for muligheten til 

uttalelse.  

Krigsskolens profesjonsstudier skal utdanne og danne offiserer som kan forvalte og lede det 

samfunnsoppdraget Forsvaret har fått.  Til dette trenger vi kompetanse og fagmiljø som er 

akademisk solid, kunnskapsbasert,  profesjonsrelevant og  praksisnær.  Vi imøteser derfor 

Kunnskapsdepartementets intensjon om å legge til rette for at universitet og høyskoler kan føre en 

personalpolitikk som er tilpasset den enkeltes institusjons oppgaver, profil og ambisjon.   

Krigsskolen ønsker at den endelige forskriften gir institusjonen autonomi til å planlegge faglig 

virksomhet, samtidig som den enkelte ansatte blir gitt incentiv – og forutsigbarhet - til å videreutvikle 

kompetanse gjennom forskning og FOU.   

Konkrete kommentarer - høringsbrev 

Opprykk til høyere stilling kan bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en 

bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent.  

Vi støtter departementets syn at et sentralt organ og nasjonale komiteer ikke vil gi universitet og 

høyskoler tilstrekkelig rom for å planlegge og prioritere sin faglige virksomhet.  Paragraf 2- 1 

«Generelt»  gir tilstrekkelig rom for den enkelte institusjon å fastsette om en ønsker at bedømmelser 

foretatt av sakkyndig komite ved andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering 

av opprykk. 

Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn førsteamanuensis og 

førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis og 

førstelektor oppheves.  

 Vi forstår det slik at det bare er opplysningsplikt ved kunngjøring av ledig stilling som endres. 

Muligheten til å søke om opprykk bør være uendret.  

Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover 

minimumskravene i forskriftens par. 1-2 til par. 1-7.  
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Dette er en ordning som passer en profesjonsutdanning.  

Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves 

(2-3 (1) Krigsskolen mener at også førstelektorer kan søke om stilling som førsteamanuensis. De må 

da oppfylle kravene i par 1-5 (1),  «kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig 

arbeid av samme omfang og kvalitet».  Muligheten til å gå over til førsteamanuensis – professorløp 

kan stimulere til mer forskning, noe som er et strategisk mål for Krigsskolen. Det bør i legges inn en 

klar tidsavgrensning mellom førstelektor og amanuensis, og det bør være klare krav til det 

vitenskapelig arbeid som skal legges til grunn. 

 

Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling eller 

åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller 

førsteamanuensis 

Dette punktet støttes. Vi støtter også at dette kravet ikke skal gjelde høyskolelærere som ønsker 

opprykk til høyskolelektor.  

I bedømmingskomiteer ved opprykk kan ikke medlem fra egen institusjon inneha ledervervet 

Dette punktet støttes.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Reidar Skaug 

Dekan, Krigsskolen 


