
SLUTTREFERAT  

PARTSSAMMENSATT UTVALG – REKRUTTERINGSUTFORDRINGER 
 

Utvalget ble nedsatt i forbindelse med meklingen mellom KS på den ene side og Unio og 
Akademikerne på den annen side vedrørende mellomoppgjøret i 2019, og gitt følgende mandat: 

 
II. Rekrutteringsutfordringer 
Det er et stort antall personer som underviser i grunnskolen og videregående skole uten å ha godkjent 
faglig eller pedagogisk utdanning. Dette er en gruppe med ulik grad av formell kompetanse og ulikt 
grunnlag for å jobbe i skolen. Det er et behov for å innhente kunnskap om denne gruppens omfang, 
kompetanse og arbeidsforhold. Det er grunn til å tro at det er forskjeller i kvalifikasjonene til 
personalet i grunnskolen og i videregående skole og at det er geografiske forskjeller og ulike 
utfordringer i de enkelte kommunene og fylkeskommunene.  
 
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som innhenter kunnskap om og drøfter ulike 
problemstillinger knyttet til bruk av undervisningspersonale uten godkjent utdanning. Partene skal 
også vurdere ulike årsaker til bruk av undervisningspersonale uten godkjent utdanning, med det mål 
å foreslå ulike tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken samt for å beholde og rekruttere 
undervisningspersonale.  
 
Arbeidet ferdigstilles i innen 1. mars 2020 
 
LO og YS tilsluttet seg senere meklingsresultatet. 
 
 
Representanter til utvalget 
Det partssammensatte utvalget har hatt følgende sammensetning: 
 
Fra KS:     Fra organisasjonene: 
Kjersti Myklebust   Erik Løvstad, Unio 
Jorunn Leegaard   Osmund Skjeggestad, Unio 
Christian Monsbakken   Kristin Vik, Unio 
Hanne Børrestuen   Tonje Leborg, Akademikerne 

Terje Moen, LO 
Hilde Pettersen, YS 

 
Utvalgets arbeid 
Det partssammensatte utvalget har hatt til sammen 14 møter i 2019/2020. Partene ble enige om å gi 
seg selv noe bedre tid enn den opprinnelige fristen 1. mars. Arbeidet ble etter det ytterligere utsatt 
grunnet korona-krisen. Møtene i mai og juni er avviklet via Teams. 
 
 

Oppsummering 
Partene er ikke blitt enige om en omforent rapport fra PSU-arbeidet. 
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