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Høringsuttalelse om vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige 

stillinger 

Vi viser til høringsnotatet i sak 2015/10624 knyttet til undervisningskompetanse ved ansettelse i 

faste vitenskapelige stillinger. Det ene spørsmålet som er på høring er, i sin kjerne, hvorvidt det er 

nødvendig å holde fast på at personer som vurderes for fast tilsetting må kunne «undervise, veilede 

og delta i eksamenssensur» - «på et skandinavisk språk» - «i et eller flere av rettsstudiets 

obligatoriske fag». Dette kan også, slik høringsnotatet er inne på, formuleres som et spørsmål om 

hva som må kreves for at nevnte krav kan anses oppfylt.  

Stipendiatrådet vil knytte enkelte betraktninger til dette spørsmålet i inneværende dokument. Vi 

understreker imidlertid at det fra vår side ikke har vært anledning til å innhente 

noen ”høringsuttalelser” fra alle berørte stipendiater eller post.doc`er. Vi oppfordrer fakultetet til 

aktivt å legge til rette for individuelle innspill fra berørte personer, inkludert å tilgjengeliggjøre 

grunnlagsmaterialet på engelsk.   

Innledningsvis nevner Stipendiatrådet at det er opptatt av at fakultetets internasjonaliserings-

ambisjoner ikke senkes, men videreutvikles. Vekt på interdisiplinaritet, internasjonale fag og 

internasjonal tenkning er nødvendig for å skape gode forskningsmiljøer på fakultetet og er nødvendig 

for å løfte fakultetets forskning til et internasjonalt høyt nivå. Det er også nødvendig for å kunne 

være i stand til å møte samtidens behov for god juridisk forståelse av komplekse problemstillinger. 

For å få til dette er det sterkt ønskelig at fakultetet rekrutterer internasjonalt til faste posisjoner på 

fakultetet, også utenfor den skandinaviske språksonen. Dette kan igjen bidra til fakultetet stiller 

sterkere i konkurransen om å motta eksterne forskningsmidler. Rekrutterer man fra et smalere 

rekrutteringsgrunnlag risikerer man at eksisterende og kanskje utdaterte forståelser fester seg og at 

fakultetet i den forstand blir løper en fare for å bli isolert.  

Når dette er sagt erkjenner Stipendiatrådet naturligvis også hvordan et slikt ønske om 

internasjonalisering kan stå i et visst spenningsforhold med behovet for å ivareta 

undervisningsbehovet i norske, juridiske kjerneemner.  

I lys av dette ønsker Stipendiatrådet å løfte fram enkelte poeng. 

1. Enkelte ytterligere, faktiske opplysninger er av relevans for å kunne svare på spørsmålet i 

høringsnotatet. Dette gjelder i hvilken grad personer som per i dag innehar faste stillinger (samt, i og 

for seg, skandinavisk-språklige jurist-phd-studenter), faktisk ivaretar det undervisningbehovet som 

finnes i de juridiske kjernefagene. Vi er kjent med at det i praksis stilles krav om at personer med fast 



ansettelse må være i stand til å gi slik undervisning, men det er ikke kjent for oss i hvilken grad 

«undervisningspotensialet» faktisk benyttes.  

2. Stipendiatrådet peker på at internasjonal rett, EU/EØS-rett, komparativ rett og studier omkring 

globale fenomener er sentralt i mange av de obligatoriske fagene. Søkere som ikke er full-

kompetente innenfor skandinaviske språk eller norske juridiske kjerneemner, vil normalt likevel ha 

god kompetanse innenfor nevnte fagretninger. Vi oppfordrer fakultetet til å undersøke om 

undervisningen av den «internasjonale komponenten» innenfor eksisterende obligatoriske fag, i 

noen grad kan ivaretas av slike personer. Det kan eventuelt også vurderes om det å undervise i de 

obligatoriske fag kan premieres, sammenliknet med undervisning utenfor disse kjernefagene. 

3. Fakultetet bør ha en viss åpning for å ansette forskere i faste vitenskapelige posisjoner, også uten 

at vedkommende kan skandinaviske språk eller kan undervise i de obligatoriske juridiske fag. På 

samme måte bør det være en viss åpning for å ansette personer i faste stillinger som ikke har en 

(rent) juridisk utdannelse. Vi forstår at dette i noen grad kan undergrave fakultetets 

undervisningsbehov, men hensynet til internasjonaliseringen tilsier at dette i noen grad bør 

aksepteres. 

4. Én formulering fra gjeldende kunngjøringstekster er at «Søkere må kunne undervise, veilede og 

delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere 

av rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag.»  

Stipendiatrådet ser hvordan et slikt krav kan bidra til at fakultetets undervisningsbehov i 

kjernefagene kan bli dekket inn (forutsatt at det ikke bare vises til «obligatoriske offentligrettslige 

fag», men til «obligatoriske fag» mer generelt). Samtidig opplever vi at dette i for stor grad avskjærer 

muligheten til å ansette forskere med internasjonal bakgrunn. Vi oppfordrer derfor fakultetet til å 

finne formuleringer som bedre kan gi en balanse mellom hensynet til undervisningsbehov og 

hensynet til fleksbilitet. Det bør også vurderes om man kan operere med et knippe ulike standard-

tekster, som mer spesifikt tar høyde for hvilket aktuelt undervisnningsbehov som måtte foreligge.  

Én mulighet  er: «Søkere som kan undervise, veilede eller delta i eksamenssensur på ett av de 

skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere av rettsstudiets obligatoriske fag, 

vil normalt bli foretrukket».  Formuleringen ivaretar hensynet til fleksibilitet og er tydelig på hva som 

kreves. Samtidig kan den kanskje oppleves som avskrekkende for internasjonale forskere. En 

mulighet er at den benyttes i de tilfeller det er klart fra fakultetets side at undervisningsbehovet ikke 

er dekket inn. En annen mulighet kan være: ”Søkere må dokumentere tilstrekkelig språklig og faglig 

kompetanse til å kunne undervise innen relevante fag”.  

5. På bakgrunn av de spesifikke krav som måtte finnes i kunngjøringstekstene, er det vår oppfatning 

at et ytterligere krav om at søkere må inneha en «master i rettsvitenskap eller tilsvarende» er 

unødvendig, jf. her også punkt 3 ovenfor. 

6. Et sentralt spørsmål er om det skal kreves at alle personer med fast ansettelse allerede fra første 

dag i ansettelsesforholdet skal kunne mestre et skandinavisk språk og undervise i obligatoriske fag. 

Ideelt sett bør dette kunne besvares benektende. For fremragende utenlandske forskere som får fast 

ansettelse her, er det neppe uoverkommelig å lære seg flytende norsk på noen år. For de 

utenlandske forskere som har en juridisk bakgrunn, er det neppe heller uoverkommelig i løpet av 



noen år å lære seg tilstrekkelig av norske juridiske kjernefag til å gi forelesninger eller 

kursundervisning.  

Utfordringen er naturligvis å få til en praktikabel ordning ut av dette. Fakultetet bør vurdere om det 

er mulig å innta krav i en ansettelseskontrakt om at vedkommende innen en viss periode skal være i 

stand til å undervise i bestemte fag – og hvilke konsekvenser det skal få om vedkommende ikke 

oppfyller nevnte vilkår. 

7. Stipendiatrådet imøteser bedre rutiner for oppfølgning og karriereveiledning av internasjonale 

phd-studenter og andre, midlertidige vitenskapelig ansatte, slik det såvidt forespeiles i 

høringsnotatet. Det bør herunder vurderes om fakultetet kan tilby internasjonalt (og evt. Ikke-juridisk) 

personell et grunnkurs i norsk rett, på engelsk. Det vil ikke bare legge til rette for ytterligere 

egenstudier og forberedelser til egen fast ansettelse, men også gi inspirasjon for at vedkommende 

lærer seg norsk.  

8. Stipendiatrådet imøteser også en tydeliggjøring av rutiner rundt vurdering av 

undervisningskvalifikasjoner. 


