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HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I 
UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER  

Det vises til høringsbrev av 2.7.2020 og tilhørende høringsnotat (lest på www.nokut.no). 

 
Politihøgskolen har vurdert endringsforslagene i §§ 1-2 og 1-4, og har følgende innspill. 
 
Politihøgskolen støtter at kravene til utdanningsfaglig kompetanse skal styrkes for tilsetting 
både som førsteamanuensis og professor. Betydningen av utdanningsfaglig kompetanse har 
økt de senere år, og det er viktig at lovverket bidrar i denne prosessen.  
 

Endringene i forskriften skal ifølge høringsnotatet gjøre innholdet i bestemmelsene knyttet til 
utdanningsfaglig kompetanse mer tilgjengelig ved en opprydding og tydeliggjøring. 
Politihøgskolen mener en har lykkes med dette. 
 
I høringsnotatet understrekes det at kravet til utdanningsfaglig kompetanse som fremsatt i § 
1-4, må fremkomme som en hovedregel. Politihøgskolen støtter denne endringen. Dagens 
bestemmelse åpner i for stor grad for et unntak gjennom å understreke at utdanningsfaglig 

kompetanse kan erverves innen to år etter ansettelsen. Å etablere en egen 
unntaksbestemmelse synes derfor å være et godt virkemiddel. 
 
§ 1-4 tredje ledds bestemmelse om at «søkere skal bedømmes, men ikke rangeres» i forhold 
til om de oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse, tas til etterretning. Politihøgskolen 
vil i denne sammenheng stille spørsmål ved hvordan meritteringsordningen ved de ulike 
institusjonene er tenkt å spille inn. Kravet til UH-sektoren om å styrke den utdanningsfaglige 

kompetansen gjennom en meritteringsordning synes å stå i kontrast til den nevnte 
bestemmelsen.  
 
Kravet i forskriften om at søker må ha «opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen 
planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling….» gjøres nå til et hovedkrav. Dette anser 
Politihøgskolen som en god presisering og støtter begrunnelsen.  
Med hilsen 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578 
1327 LYSAKER 
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Saksbehandler: 

Kvalitetsutvalget ved Annette Sund 
 
 
 


