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Høring - Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 12. juni 2018.  

 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra et ekspertutvalg ledet av Aril 

Underdal om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og høyskoler. 

Utvalget peker på en rekke viktige forhold i universitets- og høyskolesektoren. Forslagene vil 

kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter, og det vil derfor være behov for et videre 

partssammensatt arbeid, før forslagene eventuelt kan iverksettes. 

 

Of har behandlet høringen på sitt styremøte 30. august 2018 og har følgende innspill: 

 

Of støtter intensjonen om å heve statusen for undervisningsoppgaver og at dette bør speiles i 

stillingsstruktur. Utvalget foreslår å lage to likestilte karrierestiger: Professorstigen og 

Forsker/lektorstigen.  Videre foreslår utvalget å fjerne dagens dosent-stilling og erstatter den 

med seniorlektor og fakultetslektor (alternativt seniorforsker og fakultetsforsker).  

Dosentstillingen brukes lite og oppfattes ikke som likeverdig med professor (selv om 

intensjonen er at tillingen er på samme nivå).  

 

Of støtter at stillingskategorien erstattes av noe annet, men er usikker på om de foreslåtte 

benevnelsene i stigen er bedre enn dagens situasjon.  

 

Etter Ofs syn vil ikke Professorstigen og Forsker/lektorstigen bli oppfattet som likeverdige. 

Men viktigere enn hva slags tittel som ligger i en stige, er lønnsnivået som stigen ligger på. 

Den skisserte Professorstigen er omtrent slik stillingsstrukturen i dag er ved universitetene. 

Utvalget ønsker å opprette en ny toppstilling over dagens professor: Fakultetsprofessor. 

 

Of er derfor usikker på om to ulike stiger er hensiktsmessig. Of er også usikker på om en ny 

toppstilling for professor er hensiktsmessig. Det synes å være behov for et partssammensatt 

arbeid for å avklare dette videre. 

 

Of mener det er en svakhet med utredningen at det den ikke peker på lovmessige/ 

forskriftsmessige og tariffmessige konsekvenser av forslagene.  

 

Of er positive til at utvalget peker på problemene knyttet til økende midlertidighet i ansettelser 

i sektoren – særlig knyttet til økningen i post-doc kategorien. Det er viktig at denne gruppen i 

større grad plasseres inn i andre faste stillingskategorier. 

 



Avslutningsvis vil Of peke på at endring av stillingsstruktur ikke løser et av sektorens 

grunnleggende problemer: At lønnsnivået for akademisk arbeidskraft gjennom tre tiår med 

underregulert lønnsvekst har blitt kunstig lavt. 
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