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Høringssvar - høring om en enhetlig stillingsstruktur i akademia 
 
MF vitenskapelig høyskole takker for invitasjonen til å bidra i UHRs høring om en enhetlig 
stillingsstruktur i akademia, med bakgrunn i rapporten fra Stillingsstrukturutvalget. 
 
Utfordringene og prinsippene 
Vi gjenkjenner utfordringene som er beskrevet i utvalgets rapport og anerkjenner viktigheten av 
prinsippene som er lagt til grunn i rapporten (attraktivitet, fleksibilitet og forutsigbarhet). 
 
Forslagene 
 

1. Ph.d. som utgangspunkt for karriereutvikling i faglige stillinger i akademia: 
For oss er det å ivareta kjernevirksomheten – forskning, undervisning og formidling – det 
sentrale. Rapporten argumenterer godt for at krav om ph.d. eller tilsvarende skal være hovedregel  
for fast ansettelse i vår sektor. Like fullt ser vi, nettopp av hensyn til kvaliteten på undervisning 
og forskning, at vi i enkelte tilfeller fortsatt vil være tjent med å kunne tilby fast ansettelse også til 
søkere uten ph.d. Dette gjelder primært stillinger knyttet til praksis i profesjonsutdanningene. 
 

2. Postdoktor som karrierestige mot førstestilling:  
Vi legger til grunn for høringsuttalelsen – og for vårt virke – at akademia er en internasjonal 
arena. Vi støtter konklusjonene fra møtet i Rådet for den Europeiske Union 28. mai 2021.1 Der 
fremheves viktigheten av felles rammeverk, sammenliknbare data om forskningssystemet og 
interoperabilitet på tvers av landegrenser for at forskning skal være en attraktiv karrierevei i det 
«nye» europeiske forskningsområdet – ERA (se bl.a. punktene 8, 11, 21, 27). På denne 
bakgrunnen vil vi fraråde forslag som gjør at rekrutteringsstillinger i Norge vil komme til å avvike 
fra det som er allerede etablerte normer internasjonalt.   
 
For at stillinger i norsk akademia fortsatt skal være attraktive, mener vi at vår postdoktor-ordning 
må være gjenkjennelig for både nasjonale internasjonale søkere. Vi anbefaler følgelig at 
postdoktorperioden ikke begrenses til 3-4 år, men at denne stillingstypen kan være mer 
mangfoldig. Postdoktorer bør fortsatt kunne ansettes i en periode fra 2-4 år. 
 
Vi ser på våre ordinære postdoktor-stillinger som en type innstegsstillinger (vårt svar på tenure 
track): De er rettet mot et «et reelt antall fremtidige ledige faste førstestillinger» slik som det 
beskrives for prøveordningen med 6-årige postdoktorstillinger (rapportens side 28).  
 
Når det gjelder postdoktorene i eksternt finansierte prosjekter kjennetegnes deres bidrag av en 
type spisskompetanse som vanskelig kan utføres av en gruppe fast tilsatte universitetsforskere. Vi 
støtter ikke forslaget om å erstatte postdoktorer med rene forskerstillinger i eksternt finansierte 

                                                 
1 Konklusjoner fra møte 28. Mai 2021: Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and 
sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=euapresidentsnewsletterjune2021798euapresidentsnewslette20210609t09181283&utm_content=conclusions+on+researcher+careers


 

 

prosjekter. Derimot ser vi god grunn til å tilby postdoktorer i eksternt finansierte prosjekter mer 
systematisk karriereoppfølging enn det som i dag er tilfelle. En individuelt utformet karriereplan 
lik den som kreves i NFR-finansierte prosjekter kan være et egnet tiltak. 
 

3. Innføring av en egen fagstøttestige utredes: 
Vi ser ikke umiddelbart behovet for en egen fagstøttestige. MF støtter at spørsmålet utredes 
videre, men med vekt på å avklare hvilke ansatte en slik stige ev. kan være aktuell for, og om disse 
like gjerne kan finne sin plass i en revidert stillingsstruktur. 
 

4. Flere veier til felles toppstilling: 
Professorer i UH-sektoren har allerede i dag mulighet til å virke i stillinger med ulikt 
blandingsforhold mellom forskning, undervisning og andre arbeidsoppgaver. Vi erfarer at dette 
kan variere innad i institusjonen og institusjoner i mellom. I tillegg er det åpnet for en aktiv 
personalpolitikk: innholdet i en gitt professorstilling kan variere over tid avhengig av 
institusjonens behov, og den enkeltes kapasitet og preferanser gjennom ulike livsfaser. Det kreves 
ingen omdefinering av toppstillingen for å kunne realisere dette.  
 
For at professorstillinger i norsk akademia skal være attraktive, må kvalifikasjonskravene som 
definerer stilling og tittel være gjenkjennelige for både nasjonale internasjonale søkere. Her gjelder 
de samme prinsipper som nevnt i pkt. 2 ovenfor. 
 
Det er videre maktpåliggende at akademikeres - og i denne sammenheng spesielt professorenes – 
 ‘særlig frie stilling’ ikke uthules. Å legge til rette for utveksling av kompetanse på tvers av 
sektorer er ikke betinget av at personer med karriere i næringslivet og offentlig sektor må kunne 
tilbys en akademisk toppstilling (les: professortittel). Også disse må plasseres inn i 
stillingsstrukturen i tråd med de reelle kvalifikasjonene de besitter ved ansettelsestidspunktet. 
Muligheten til å kvalifisere seg til professor vil være tilstede også for dem, etter de samme 
kriterier som legges til grunn for de som har hatt sitt virke primært innen UH-sektoren.  
 
Vi ønsker velkommen den bredere definisjonen av akademisk kompetanse som blant annet 
NOR-CAM-verktøyet vil bidra til i sektoren. Men, den før nevnte frie stillingen er uløselig 
knyttet til professorers akademiske kvalifikasjoner og erfaring, primært som forskere og 
undervisere. Dersom disse forventningene fravikes, mister professortittelen sin substans. 
 
MF vitenskapelig høyskole ønsker at dosentløpet og dosentstillingen skal videreføres som en 
mulig toppstilling for lektor-gruppen, og for de som fortsatt ikke har ph.d. For å gjøre det enklere 
å formidle hva stillingen innebærer i en internasjonal kontekst, foreslår vi at stillingen får den nye 
betegnelsen ‘seniorlektor’ (en parallell til engelsk senior lecturer).  
 
Med vennlig hilsen 

 
Vidar L. Haanes 
Rektor 
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