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Til de uddannelsespolitiske ordførere  

 

 

 

Manglende finansiering af overgang til ny stillingsstruktur  

Danske Professionshøjskoler og Dansk Magisterforening vil med denne fælles henvendel-

se gøre opmærksom på, hvordan overgangen til ny stillingsstruktur, som besluttet i OK 13, 

er en ekstra udgift for professionshøjskolerne, og at den manglende finansiering kan få 

uhensigtsmæssige følgevirkninger.  

Professionshøjskolerne og Dansk Magisterforening er positivt indstillet overfor et kvalitets-

løft hos underviserne i form af revideret lektorkvalificering, men deler bekymringen for, 

hvordan den ekstra udgift i forbindelse med kvalificeringen vil påvirke professionshøjsko-

lernes øvrige aktiviteter, og hvordan kvalificeringen skal finansieres.    

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole har lige nu samlet om-

kring 700 adjunkter, hvis arbejdsopgaver ifølge bekendtgørelsen om ny stillingsstruktur de 

kommende år skal fordeles mellem undervisningsopgaver på grunduddannelserne, under-

visningsopgaver indenfor efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktivite-

ter, så hvert område udgør mindst en fjerdedel af arbejdsopgaverne.  

Det er bekymrende, da professionshøjskolernes tildelte midler til praksisnære forsknings- 

og udviklingsaktiviteter i forvejen er for små, når det er ambitionen, at professionshøjsko-

lernes undervisning skal baseres på den nyeste viden og forskning.  

Sektoren kan de næste tre år se frem til at modtage 273 mio. kr. årligt til praksisnære 

forsknings- og udviklingsaktiviteter, og 30 mio.kr. til praksisnære ph.d. forløb inden for ud-

dannelsesforskning.  

For at løfte vores uddannelser og dermed professionerne, så disse kan bidrage positivt til 

at imødekomme behovet for innovative og professionelle kompetencer på fremtidens ar-

bejdsmarked, har professionshøjskolerne som tidligere anført brug for en fast bevilling til 

forskning og udvikling på 500 mio. kr. årligt.  

Det er helt afgørende, at sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter har en strategisk 

retning og at den samlede undervisergruppe optimalt indgår i aktiviteterne. Med den 

manglende finansiering af lektorkvalificeringen ser vi en fare for, at forsknings- og udvik-

lingsopgaver skal forbeholdes adjunkterne, da der ganske simpelt ikke er midler til andet.   

Det vil betyde, at professionshøjskolerne ikke kan leve op til forpligtigelsen til at lektorer, 

som er de erfarne undervisere, systematisk deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

og at der er væsentlig færre midler til at finansiere det antal underviserstillinger, som pro-

fessionshøjskolerne vil løfte til ph.d.-niveau i samarbejde med universiteterne. Dertil kom-
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mer, at der også vil være færre midler til projekter, som de forskningsuddannede ph.d.er 

vil kunne indgå i.  

En ekstra udgift i forbindelse med overgangen til ny stillingsstruktur som anslås til et større 

tocifret millionbeløb, er med andre ord ikke gode kår for professionshøjskolernes opgave-

løsning.   

Vi ønsker derfor med denne fælles henvendelse til Folketingets uddannelsespolitiske ord-

førere at gøre opmærksom på den manglende finansiering af overgang til ny stillingsstruk-

tur og de uhensigtsmæssige følgevirkninger. Professionshøjskolerne og Dansk Magister-

forening ser frem til en videre dialog om emnet.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Harald Mikkelsen    Hans Beksgaard  

Formand     Formand  

Danske Professionshøjskoler   DM Professionshøjskoler  
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