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Høringsuttalelse – Endring i forskrift om
ansettelse på innstegsvilkår
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker med dette å komme med en høringsuttalelse
angående endring i forskrift om ansettelse på innstegvilkår. NSO forstår institusjonenes
problematikk hva angår fast ansettelse, men vi er allikevel imot en endring som vil
innebære en fremskyndet sluttevaluering ved ansettelse på innstegsvilkår. Vi er også imot
at forskriften endres slik at det vil være opp til institusjonene selv å ta avgjørelsen, da dette
vil skape ulike vilkår for unge forskere på ulike institusjoner.
Som departementet selv skriver i høringsbrevet, så har innstegsstillingene med
åremålslengde på 6-7 år gjort ordningen attraktiv for unge kandidater, og gir disse mulighet
til å kvalifisere seg til fast ansettelse uten en årrekke i midlertidige og uforutsigbare
arbeidsforhold. Videre skriver også departementet at en slik endring vil gjøre det mer
attraktivt for kandidater med høy kompetanse, som igjen vil gjøre det vanskeligere for yngre
forskere med mindre kompetanse å få ansettelse på innstegsvilkår. NSO mener at derfor at
endringen som foreslås vil bryte med intensjonen til innstegsstillingene, da målgruppen, de
unge forskerne, vil bli utkonkurrert. Vi synes også det er rart at man utvider virkeområdet til
innstegsstillingene, samtidig som man arbeider med å redusere midlertidigheten i
akademia. Denne endringen vil slik vi ser det fungere med motsatt hensikt, da det vil skape
mer midlertidighet og uforutsigbarhet for unge forskere. NSO mener derfor at forutsigbarhet
for unge forskere her må prioriteres fremfor institusjonenes behov for å kunne ansette raskt.
Dersom departementet allikevel går inn for en forskriftsendring som åpner for fremskyndet
sluttevaluering, så vil vi påpeke et viktig moment. Hvis en tidlig sluttevaluering
gjennomføres, og kandidaten får en negativ vurdering, så mener NSO at kandidaten må
sikres en fullføring av åremålsperioden med en ny sluttevaluering ved åremålsperiodens
slutt.
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