
 

 

 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

siu-jur@ufm.dk  

cc. emk@ufm.dk  

Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbe-

dømmelse og docentbedømmelse -  j.nr. 20/14968 

I anledning af udsendt høring over udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lek-
torbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professi-
onshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinsti-
tutioner har DM følgende bemærkninger: 

DM har siden 2018 gjort Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte opmærksom på, 
at DM tager afstand fra, at ikke alle bedømte lektorer kan skifte job uden en fornyet lektor-
bedømmelse.  

Efter DM’s opfattelse er det et brud med eksisterende praksis, og det vil fremadrettet ska-

be nogle uhensigtsmæssige og usikre rammer for medlemmernes arbejdsvilkår. Tidligere 

stillingsstrukturer har medført kvalificering til ansættelse på en ny stillingsstruktur. 

Dette underbygges ligeledes af overgangsordningen i bekendtgørelsens § 17 stk. 4 (bek. 

nr. 1227 af 23/10 2018), hvor adjunkter ansat før 1. august 2013, men bedømt herefter, 

kan bedømmes efter CVU-stillingsstrukturen. En sådan positiv lektorbedømmelse kvalifi-

cerer til ansættelse på 2013 stillingsstrukturen. 

Derfor undrer det DM, at lektorer bedømt på samme vilkår, som der gælder for adjunkter, 

bedømt i overgangsperioden, skal genbedømmes.  

Med det værende sagt anerkender DM, at styrelsen vil indføre en model, som vil kunne 

gøre det lidt enklere for lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter CVU-

stillingsstrukturen, at blive bedømt efter 2013 stillingsstrukturen ved jobskifte til en anden 

professionshøjskole eller erhvervsakademi. DM takker for den konstruktive drøftelse, der 

har været omkring dette. 

DM frygter dog, at der bliver tale om en langsommelig ansættelsesproces, og at det poten-

tielt vil kunne føre til, at lektorer bedømt efter CVU-stillingsstrukturen bliver fravalgt i selve 

ansættelsesprocessen. DM er bekymret for, at en længere tidshorisont for ansættelses-

processen i praksis vil være vanskelig, selvom DM går ud fra, at institutionerne vil gøre 

deres til at få denne ordning til at fungere i praksis, og at Styrelsen for Institutioner og Ud-

dannelsesstøtte vil medvirke til at sikre dette. 

DM vil foreslå en evaluering af kapitel 5 efter en rimelig periode med henblik på at sikre, at 

ordningen fungerer efter hensigten. 
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DM har et ønske om, at alle lektorer bedømt forud for 2013-stillingsstrukturen får en gene-

rel mulighed for at blive bedømt på denne særlige ordning, såfremt de ønsker det, også 

uden et decideret jobskifte. 

Såfremt dette ikke bliver muligt, vil DM foreslå, at alle kvalificerede ansøgere til en stilling, 

som ikke allerede er bedømt efter 2013-stillingsstrukturen, bliver bedømt og dermed, så-

fremt de bliver positivt bedømt, fremadrettet er kvalificeret til ansættelse som lektor på 

2013-stillingsstrukturen. 

DM vil derudover foreslå, at de lektorer, som er bedømt efter CVU-stillingsstrukturen, og 

som ønsker at blive udpeget til bedømmelsesudvalgsformænd, også får mulighed for at 

benytte sig af denne ordning med henblik på at kunne opfylde § 4 stk.3 i bekendtgørelse 

nr. 1227 af 23/10 2018. 

Konkret til udkast til ændring af bekendtgørelsen: 

I § 11 vil DM foreslå, at en henvisning til § 13 tilføjes, således at der står: ’Ved ansættelse 

som lektor af en person, der ikke i forvejen er positivt lektorbedømt efter reglerne i denne 

bekendtgørelse, jf. dog § 13 og § 20, skal der finde lektorbedømmelse sted efter reglerne i 

§§ 7-10.’ 

I forhold til nedsættelse af selve bedømmelsesudvalget er det vigtigt at overveje retssik-

kerheden for ansøger, således at der ikke sidder en fra nuværende ansættelsessted med i 

bedømmelsesudvalget. Her vil DM foreslå, at der i bekendtgørelsens § 14 stk. 1 (alterna-

tivt § 5 stk. 4 i forhold til ansættelser omfattet af kap. 5) tilføjes, at ingen af medlemmerne 

af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være bestyrelsesmedlem ved ansøgers nu-

værende ansættelsesinstitution.  

Der lægges i § 14 stk. 3 op til en anmodning om lektorbedømmelse på maksimalt 8 sider. 

Her så DM gerne, at der stod maksimalt 5 sider, således at det tydeliggøres, at der her er 

tale om en fast track-ordning for dem, som allerede er bedømt eller har fået merit efter 

CVU-stillingsstrukturen. 

Herudover må DM påpege, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at lektorer bedømt efter 

CVU-stillingsstrukturen, eller som har fået merit i henhold til denne, og som efter 2018-

bekendtgørelsen (bek. nr. 1227 af 23/10 2018) har skiftet job og dermed har været nødsa-

get til at blive ansat som adjunkter, ikke er omfattet af denne model for en fast track-

bedømmelse. Flere af disse er fra institutionernes side blevet informeret om, at styrelsen 

var i gang med at se på en model for en hurtigere bedømmelse til lektorer. Dermed har de 

accepteret ansættelsen i en forventning om, at der ville komme en model, som også de 

ville have mulighed for at benytte sig af. 

 

 


