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TJENESTEMANNSLAG

NTL har ikke bedt om høring i komiteen, men vi ønsker likevel å gi komiteen innspill i det videre
arbeidet med høyere utdanning og forskning.

NTL er skuffet over at Regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2013 ikke har fulgt opp løftene
i Soria Moria ll når det gjelder vekst i basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og
forskn ingsi nstitutter.

En medvirkende årsak til at Norge som nasjon klarte seg forholdsvis bra gjennom den
internasjonale krisen utløst av finanskapitalens frie spillerom er den høyt utdannende
befolkningen samt forskningens bidrag til produktivitet, innovasjon og kompetanse. Derfor bør
bevillingene til forskning og utdanning styrkes vesentlig for å bidra til at vi i framtidens står best
mulig rustet til å motstå kriser som vil komme. Samtidig har regjeringen har fortsatt en lang vei å
gà1ør målene i Soria Moria ll kan oppfylles.

Det er særlig to problemstillinger NTL vil gjøre komiteen oppmerksom på og det er:

o bruk av midlertidig tilsetting i akademia
¡ finansieringsmodellen foruniversitets- og høgskolesektoren

Bruk av midlertidig tilsetting
Regjeringen sier i Soria Moria ll at den vil: "arbeide videre for å sikre at fast ansettelse er
hovedregelen og begrense midlertidige ansettelser". NTL støtter det arbeidet som statsråden har
gjort med problemer knyttet til bruken av midlertidig tilsetting i akademia. Rapporten fra Rindal-
utvalget gikk grundig gjennom situasjonen isektoren og kom med klare forslag til tiltak(1).
Forslagene til tiltak har vært på høring og statsråden har fått bred tilslutning til å gjennomføre
disse. Samtidig vil vi legge til grunn at hverken Tjenestemannsloven eller Lov om universiteter og
høgskoler er problemet. Det er arbeidsgivers praksis, og Regjerningens manglende handling,
som er den store utfordringen her.

t http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedleeg/UH/Rapporter_og_planer/Bruk_av_midlertidig_tilsetting_
27t7I0.pdf o
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På Kunnskapsdepartementets styreseminar for universitets- og høgskolesektoren 31. oktober
2011 ga daværende statsråd Aasland entydige politisk marsjordre til styrene ved universiteter og
høgskoler om å redusere bruken av midlertidig tilsetting. Likevel har det i 2011 vært i en økning i

bruken av midlertidig ansettelse i akademia. DBH/NSD har lagt frem statistikk som viser at fra
2010 til 2011 har andelen midlertidig tilsatte i forsker og undervisningsstillinger ved universitetene
øktfra 21,6 til 22,4 prosent (2). Det er tall som bekymrer oss sterkt. Dedor krever vi politisk
handling fra Regjering og Storting.

Endringer i finansieringsmodellen
Handlingsromutvalget la fram en entydig beskrivelse av hverdagen for ansatte innenfor
universitet og høgskole. Utfordringene sektoren står ovenfor kan på lengre sikt bare løses ved at
de resultatbaserte innslagene ifinansieringssystemet reduseres, slik blant annet Stjernø-utvalget
foreslo. Regjeringen lover i Soria Moria ll å styrke institusjonenes basisfinansiering.

NTLs krav på kort sikt er en endring i finansieringsmodellen når det gjelder
utdanningskomponenten og den resultatbaserte studiepoengdelen fra dagens 60140 til 80/20.
Kravet blir da en basisfinansiering på 80 o/o oe at de resultatbaserte indikatorene kun skal utgjøre
2Q o/o ãv finansieringen over statsbudsjettet. Tiltaket kan iverksettes i forbindelse med
behandlinga av statsbudsjett lor 2013.

Med hilsen
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2 http://www.forskerforum .no/wip4/flere-forskere-uten-fast-jobb/d.epl?id=1169670


