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HØRINGSSVAR: ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å svare på høringen om endringer i
universitet og høgskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om
tjenestetidsberegning for stipendiater. Vi har strukturert høringssvaret med utgangspunkt i
høringens oppsett og vil komme med generelle kommentarer til de forslagene regjeringen har
skissert.
Overordnet er NSO bekymret for den høye graden av midlertidighet i akademia og mener at denne
midlertidigheten kan fungere som et hinder for å rekruttere nye forskere. Ettersom unge potensielle
forskere ikke anser akademia som et trygt karriere valg. NSO mener det derfor er viktig at
regjeringen er bevisste på å ikke tilrettelegge i for stor grad, for flere midlertidige stillinger.
A. Vikarer for valgte eller åremålsansatte ledere
NSO har ingen innvendinger når det kommer til punkt A.
B. Endringer av universitets- og høgskoleloven § 6-5
1. Midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling
NSO er åpne for alle de ulike alternativene som er foreslått. NSO er opptatt av at alle studenter skal
møte kompetente undervisere og mener derfor at det viktigste er at det stilles krav formelle
undervisningskvalifikasjoner så raskt som mulig. På bakgrunn av dette anser vi alternativ 3. for å
være det beste forslaget.
2. Midlertidig ansettelse i lavere stilling når det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere
NSO er av samme grunn som skissert i avsnittet over positive til endringen som er foreslått.
C. Forslag om å forskriftsfeste regler om beregning av tjenestetid for stipendiater
Akademia har behov for å rekruttere flere forskere og undervisere i fremtiden. NSO vil derfor
understreke at det er prinsipielt viktig å tilrettelegge for å gjøre akademia til et trygt og attraktivt
karrierevalg for motiverte studenter. Videre mener NSO at det er viktig å ivareta stipendiater som tar
permisjon.
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