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HØRINGSSVAR - FORSLAG FRA UTVALG OM ENDRING I STILINGSSTRUKTUREN
FOR FAGLIGE STILLINGER VED UNIVERSITET OG HØGSKOLER
Politihøgskolen takker for denne muligheten til å kommentere de forslagene som det gjøres
rede for i Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet «Stillingsstruktur
ved universiteter og høyskoler», i det videre omtalt som Underdalutvalgets rapport. Som en
relativt fersk akademisk institusjon som står praksisfeltet nært, er det interessant for oss å
legge merke til at nettopp det profesjonsnære perspektivet ser ut til å vektlegges i flere av
forslagene.
Innledningsvis stiller Politihøgskolen seg bak de innspillene som er kommet fra organisasjoner i
UH-sektoren og som gjengis i rapporten på side 16.
Førstelektor- og dosentløpene har vært de alternative karriereveiene i akademia, som skulle
sørge for å beholde og styrke praksistilknytningen i utdanning og forskning, og anerkjenne
pedagogisk og profesjonsrettet og institusjonelt forankret utviklingsarbeid og bruk av
erfaringsbasert kunnskap på linje med forskning. Politihøgskolens vil understreke betydningen
av at høgskoler og universiteter med yrkesnære profesjonsutdanninger fortsatt skal kunne
vektlegge disse verdiene og mulighetene i kvalifiseringsløp, uten at det går ut over muligheten
til å oppnå toppstillinger i akademia.
Politihøgskolen har, både i bachelorutdanningen, i masterutdanningene og i etter- og
videreutdanningstilbudene et betydelig innslag av fagansatte som både er i
lektor/forskersporet og ikke minst, i fagstøtte-sporet. Det er derfor gledelig å se at nettopp
disse grupper fagansatte gis mulighet til karriere i det nye forslaget fra Underdalutvalget.
Karriereveier defineres her som «mekanismer for å skape hensiktsmessige kontaktflater
mellom institusjonens kompetanse og samfunnets behov», og for Politihøgskolen er det viktig
å etablere en stillingsstruktur som nettopp ivaretar disse kontaktflatene. Derfor har
Politihøgskolen et relativt stort antall ansatte som har sin fagkompetanse/spesialistkompetanse
fra politiet, uten at disse er omfattet i noen av de eksiterende karriereveiene som finnes i
høgskolesystemet pr. i dag.
Gjennom dette forslaget ser Politihøgskolen at betydningen av delte stillinger mellom
utdanningsinstitusjon og profesjonsfeltet vil øke. Dette er en praksis som Politihøgskolen
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allerede har etablert gjennom innbeordningsinstituttet, og som vil kunne bidra til en styrking
av profesjonsfokuset i flere utdanninger.
Politihøgskolen er av den oppfatning at det å både etablere en fagstøttestige og en forskerlektorstige er viktigste tiltak for å bidra til at flere av våre fagansatte med politibakgrunn vil
kunne inngå i et kvalifiserende løp. Politihøgskolen har som tidligere nevnt, flere ansatte i
høgskolelærerkategorien, og er derfor også opptatt av om man i tillegg til de foreslåtte
Fagansatte 1, 2 og 3, også vil kunne innføre en stige for Fagansatt 4, altså for fagansatte med
en bachelorgrad.
Forsker-lektorstigen er en ny kombinert stige som skal anerkjenne og synliggjøre innsatsen
både til forskere og undervisere og vil erstatte den tidligere dosent-stigen. Politihøgskolen
stiller seg bak et slikt forslag fordi det nettopp sikrer både lektoren og 1. lektor i en ny,
kombinert stige. Dette er derfor et forslag som ivaretar de stillingskategoriene som
Politihøgskolen har i dag og vil ha i uoverskuelig fremtid.
Med hilsen

Nina Skarpenes
rektor

Annette Kathrine Sund
seniorrådgiver
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