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Deres ref.: 20/5959-                               16.06.2021 

 

Svaret på: ”Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriuereutvikling” 

 

 

Stipendiatorganisasjonen i Norge (SiN) er Norges nasjonale interesseorganisasjon for PhD-

stipendiater, postdoktorer og andre midlertidige ansatte. SiN rekrutterer styret sitt fra de lokale 

interesse organisasjonene for PhD-stipendiater, postdoktorer og midlertidige ansatte ved alle 

universiteter i Norge.    

SiN som organisasjon ønsker at den norske forskerutdanningen skal ha et fremragende nivå 

med fokus på akademisk excellence, tilby konkurransedyktige arbeidsforhold og tilby gode 

karrieremuligheter for yngre forskere.  

Vi ønsker å starte med å takke Kunnskapsdepartementet for å gi SiN mulighet med å komme 

med innspill til høringen. Vi i SiN styret har sammen lest og diskutert strategiutkastet 20/5959 

både internt og sammen med representanter for alle de lokale organisasjonene for midlertidige 

universiteter i Norge. Vi derfor presenterer herved våre samlede innspill: 

Vårt første og viktigste punkt er at de gis ordentlig sosial-akademisk infrastruktur for en 

framtidig nasjonal eller internasjonal karriere når man utlyser en PhD eller Post-doc stilling. 

Samtidig burde vi være veldig klar over ulike løsninger som passer basert på om vi tenker å 

tiltrekke oss personer fra utlandet til Norge eller om vi ønsker å øke rekrutteringen av nordmenn 

til forskningsstillinger.  

 

4.1 Kultur for midlertidighet. 

De siste årene har sett en markant øking i antall PhD og postdoktor stillinger, sammen med en 

generell øking av midlertidighet i Universitet og Høgskole (UH)- sektoren. Til tross for at PhD 

og postdoktor stillinger som kjent er regulert som undervisingstillinger er det ikke å stikke under 

en stol at stillingstypene har blitt misbrukt til å få utført forsking, uten fokus på kandidatenes 

karriereutvikling. Konklusjonen er at PhDer og postdoktorer i mange tilfeller brukes som ren 

arbeidskraft istedenfor å bli gitt muligheten til å utvikle seg til fremtidige forskere med fast 

stilling ved både nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjoner.   
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SiN støtter at PhD og postdoktor stillinger forsetter å være definert som undervisningsstillinger. 

Vi mener at UH-sektorens kultur for midlertidighet er med på å gjøre en karrierevei innenfor 

akademia mindre attraktiv for norske søkere, da den kan oppfattes som mindre 

konkurransedyktig sammenlignede med vilkårene i det øvrige arbeidsmarkedet. Det er vårt syn 

at tiltak som bidrar til å øke antall faste stillinger i akademia vil sterkt bidra til å gjøre en karriere 

innen UH-sektorer mer attraktiv for norske søkere. Videre mener vi at økt fokus på såkalte 

«tenure track»-stillinger kan være med på å øke rekruteringen til akademia. Et annet 

virkemiddel som kan bidra til å redusere midlertidigheten er å øke bruken av industrielle PhD 

stillinger, slik at PhD programmet i UH-sektorer kan fungere mer som et springbrett for en 

videre karriere innen akademia.   

SiN vedkjenner seg at midlertidighet i UH-sektoren er en kompleks problemstilling som også 

er knyttet til kortsiktig ekstern finansiering. Det er også verdt og merke seg at en mulig 

reduksjon i antall PhD og postdoktorstillinger vil kunne føre til en økning i bruken av andre 

midlertidige stillinger. Vi mener derfor at man burde ta et steg tilbake mot mer langsiktig 

finansiering av forsinksprosjekter. Langsiktig finansiering vil i tillegg redusere mengden 

byråkrati både for forskere og forvaltningsorganer; men det vil kreve et paradigmeskifte i 

forhold til nåværende poltikk rundt norsk forskning.  

4.4 Endringer i evaluerings- og meritteringssystemene for vitenskapelig ansatte. 

Når det gjelder evalueringen av kandidater, mener SiN at det er viktig at evalueringsprosessen 

ikke er eksklusivt utformet for stillingsstrukturen i Norge, men også egner seg til å evaluere 

internasjonale kandidater.  

 

Generell kommentar til en underliggende talentstrategi: 

SiN vedkjenner seg at midlertidighet i UH-sektoren er en kompleks problemstilling som også 

er knyttet til kortsiktig ekstern finansiering. Det er også verdt og merke seg at en mulig 

reduksjon i antall PhD og postdoktorstillinger vil kunne føre til en økning i bruken av andre 

midlertidige stillinger. Vi argumenter derfor for at det kan være gunstig å ta et steg tilbake til 

mer langsiktig, internt finansiert forsking.  

  

5.1 Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, 

arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette 

doktorgradsutdannede. 

SiN ser positivt på å åpne opp for at deler av pliktarbeidet til en 4-årig PhD kan brukes til å 

tilegne seg praksis utenfor akademiske sektor. Med dagen omfang av årlige uteksaminerte 

doktorer er det forventet at kun 20% ender opp med en fast stilling innenfor akademia (av totalt 

1583 PhD-kandidater som fullførte graden sin i 2019, vil rundt 1266 gå inn i en karriere utenfor 

akademia (NIFU Statistikk: Doktorgrader i tall, 12/2020).  

Dagens PhD og postdoktor stillinger er strukturert på en måte som primært forbereder 

kandidatene på en fremtidig karriere innen UH-sektoren. Muligheten til å kunne benytter deler 

av pliktarbeidet til å tilegne seg industrierfaring vil dermed være verdifullt for de rundt 80% av 

doktorene som senere skal finne seg arbeid utenfor akademia.   
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Det er derimot verdt å merke seg at et betydelig antall stipendiater er ansatt på 3-årling 

kontrakter som ikke inkluderer pliktarbeid. Muligheten til å benytte deler av pliktarbeidet for å 

tilegne seg industrierfaring kan dermed slå skjevt ut. For å sikre at alle stipendiater får de samme 

mulighetene ønsker vi i SiN å fremme et 3+1 alternativ der man åpner for at kandidater med 

en 3-årlig kontrakt kan ha muligheten til å få ett års praksis. Vi mener videre at 4-år burde være 

normen ved ansettelsen av PhD kandidater. Uansett vil en tydelig avklaring av rollen til 

stipendiater og postdoktorer være det første steget for sikre at disse stillingene ikke misbrukes 

og kun brukes som undervisningsstillinger.   

 

Generell kommentar til prosjekttiltak: 

Postdoktorstillingen:  

Et sentralt poeng i regjerningens Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling er at 

postdoktorsstillingen skal reguleres til å være en 4-åring-ansettelse der 25% skal benyttes til 

forsking og undervisning. Her har SiN fått innspill fra internasjonale kandidater ved flere av 

Norges universiteter som peker på at en såpass lang ansettelsesperiode kan virke mindre 

attraktivt for rekrutering av internasjonale forskere iåm. at en standard postdoktorperiode i 

utlandet er 1-2 år. Man må derfor reflektere rundt om en slik endring av postdoktorstillingen 

kan føre til redusert rekrutering av internasjonale forskere inn i Norsk UH-sektor.  

Med tanke på rekrutering og videre ansettelse av internasjonale forskere mener SiN at et også 

er viktig å ha et større fokus på norsk opplæring bland disse kandidatene. SiN oppfordrer til å 

sikre tilgjengelig og tilgjengelig språkopplæring for alle internasjonale stipendiater og 

postdoktorer. Her er det viktig at tilbudet er gratis og utenfor normert arbeidstid. 

Språkopplæring er et viktig tiltak for å muliggjøre en fremtidig karriere innen norsk UH-sektor, 

og vil også være med å sikre bedre undervisning. Økt fokus på språkopplæring vil også 

muliggjøre rekruteringen av sterke internasjonale kandidater fra UH-sektoren inn det øvrige 

norske arbeidslivet.   

 

Akademisk karriereveier: 

SiN støtter forslaget for akademisk karrierevei laget av Forskningsforbundet 

(https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/uttalelser/arkiv/2018/innspill-til-

ekspertgruppe-stillingsstruktur/), som vi mener tar opp noen av problemene skissert i strategien 

ved å tilby et tydelig karriereperspektiv for unge forskere i PhD- og Post-doc-fasen som ønsker 

å forbli i Norsk akademia.  

 

På vegene av SiN 

Yannik Schneider (leder) 

 

mailto:styret@stipendiat.no
https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/uttalelser/arkiv/2018/innspill-til-ekspertgruppe-stillingsstruktur/
https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/uttalelser/arkiv/2018/innspill-til-ekspertgruppe-stillingsstruktur/

