
 

 

 

Postadresse  

Postboks 8119 Dep  

0032 Oslo 

Kontoradresse  

Akersg. 44 

Telefon 22 24 90 90* 

postmottak@kd.dep.no 
www.kunnskapsdepartementet.no  

Org no. 872 417 842 

Universitets- og høyskoleavdelingen  

Telefon 22 24 77 01 

Telefaks 22 24 27 33 

Saksbehandlere  

Finn-Hugo Markussen, tlf. 

22247728 og Bodil Marie 

Olsen, tlf. 22247454 
 

 

 

Høringsinstanser i følge liste 

  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 201000968 02.03.2010 

 

Høring av utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår 

Det vises til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 

vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. 

januar 2006 med endringer fastsatt 18. desember 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 

15 om universiteter og høyskoler § 6-4 fjerde ledd. 

 

Det er oppstått behov for å revidere nevnte forskrift i forbindelse med etablering av 

formelle utdanningsløp med kombinasjon av doktorgradsutdanning og spesialistutdanning 

for helsefag (dobbelkompetanseutdanning). I dagens regelverk ligger det begrensinger 

med hensyn til minimum stillingsandel i stipendiatstillinger § 1-3 (7) og 

spesialistkandidatstillinger § 1-5 (4), som vil kunne vanskeliggjøre en fleksibel 

organisering av arbeidet i et dobbelkompetanseløp. 

 

Revisjon er foreslått ved å innføre ”kandidat i dobbelkompetanseutdanning” som et eget 

begrep i forskriften og innføre bestemmelser om ansettelsesvilkår i kombinerte stillinger 

for slike kandidater. Bestemmelsene er samlet i ny § 1-6 Kombinert stilling for kandidat i 

dobbelkompetanseutdanning. Utover de forhold som er beskrevet spesielt i denne 

paragrafen, følges reglene for de respektive stillingene, altså stipendiat og 

spesialistkandidat. Tilføyelser i forskriften er merket med kursiv. 

 

Som følge av ny paragraf, er referanser til dobbelkompetanseløp i forskriftens § 1-5 

Spesialistkandidat fjernet i punkt (4). De to stedene tekst er utelatt, er markert med (…) 

Begrepet kandidat i dobbelkompetanseutdanning er også innført i navnet på forskriften. 

 

 



Side 2 

 

Endret forskrift sendes med dette til høring. Vi vil ønsker spesielt tilbakemelding på 

formuleringene i § 1-6 (3)og (4). 

 

I § 1-6 (3) angis ikke konkret åremål for dobbelkompetanseutdanning, men det henvises 

til studieprogram for den enkelte utdanning, hvor dette forutsettes fastsatt. Bakgrunnen 

for en slik formulering, er at åremål for dobbelkompetanse varierer mellom fagområder. I 

dobbelkompetanseutdanning i odontologi er åremålet fastsatt til 5,5 årsverk, mens det 

innen psykologi er 7 årsverk. Dobbelkompetanse planlegges også innen medisin. Her er 

åremål ikke fastsatt. En åpen formulering gir fleksibilitet uten at forskriften må endres på 

nytt.  

 

Tilsvarende henviser § 6-1 (4) spørsmålet om fordeling av arbeidstiden mellom 

doktorgradsutdanning, spesialistutdanning og eventuelt pliktarbeid, til de enkelte 

utdanninger. Også her er det ulik praksis mellom de ulike utdanningene, og vi ser at 

behovet for fleksibilitet er bedre ivaretatt hvis dette fastsettes i det enkelte studieprogram.   

 

Frist for høringsuttalelser er torsdag 3. juni 2010. Uttalelsene må gjerne sendes 

elektronisk til postmottak@kd.dep.no. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jana Weidemann (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Finn-Hugo Markussen 

 seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg 1 



Side 3 

 

Høringsinstanser: 

 

Universiteter 

Vitenskapelige høgskoler 

Statlige høgskoler 

Kunsthøgskoler 

Forsvarets skolesenter 

Politihøgskolen 

Private høgskoler 

Universitetssykehusene 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Den norske veterinærforening 

Norsk Psykologforening 

Norsk Tjenestemannslag 

Parat 

Forskerforbundet 

Hovedsammenslutningene 

Spekter 

Abelia 

Næringslivets hovedorganisasjon 

HSH 

KS 

Stipendiatorganisasjonene i Norge 

Norsk studentunion 

Studentenes Landsforbund 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Forsvarsdepartementet 

Justisdepartementet 

Nettverk for private høyskoler 

Universitets- og høgskolerådet 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

Norsk senter for Menneskerettigheter 

Norsk Presseforbund 

Steinerskolen i Norge 

Sosialistisk opplysningsforbund 

 


