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INSTITUTTLEDERSTILLINGER – JUSTERING I FORMELLE KVALIFIKASJONSKRAV 
OG BETINGELSER 
 
 
Fakultetet innførte i 2003 en modell med tilsatte instituttledere, og i løpet av 2004 var det på 
plass tilsatte ledere ved alle de åtte instituttene ved fakultetet.  
 
Denne endringen i ledelsesmodell, fra «valgte instituttstyrere» til «tilsatte instituttledere», ble 
gjennomført sammen med en rekke andre organisatoriske endringer på den tiden, blant 
annet: 
 

• reduksjon av antall institutter fra 11 til 8 
• tildeling av rammebudsjetter til instituttene (overføring av økonomifullmakter og 

ansvar for totalbudsjettering) 
• omgjøring av instituttstyrene til instituttråd 
• endring fra todelt til enhetlig ledelse (ikke lenger en egen administrativ styringslinje fra 

fakultetsdirektør til administrasjonssjef) 
 
Disse endringene innebar i praksis en storstilt overføring av myndighet fra fakultetsnivået til 
instituttnivået. Ikke til det kollegiale instituttstyret, som til da hadde overordnet ansvar for 
faglige prioriteringer ved instituttet, men til instituttleder. Det ble også flyttet myndighet fra 
instituttstyret (som var blitt «redusert» fra styre til råd) til instituttleder, blant annet 
innstillingsmyndighet for tilsetting i vitenskapelige stillinger. Sammen med store fullmakter til 
instituttleder, og ansvar for instituttets totaløkonomi, fulgte også rapporteringslinje til 
fakultetet og forventing om en proaktiv arbeidsgiverrolle i personalsaker, HMS etc.  
 
Fakultetet gjennomførte flere prosesser og utredninger i forkant disse endringene på 
begynnelsen av 2000-tallet, men til grunn lå først og fremst anbefalinger fra en rekke 
internasjonale fagevalueringer på denne tiden. Norsk naturvitenskapelig forskning klarte ikke 
å hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, og flere evalueringspaneler pekte på 
mangel på strategisk ledelse og fragmenterte fagmiljø ved universitetene som en del av 
forklaringen på Norges svake posisjon. Dette kom i særdeleshet sterkt til uttrykk i 
biofagevalueringen fra 2000, der Norge ble anbefalt å avvikle modellen med valgte styrere 
og erstatte disse med attraktive faglige lederstillinger. Anbefalingen gikk ut på å rekruttere 
internasjonalt anerkjente forskere til instituttlederstillingene, og gi disse virkemidler til å foreta 
reelle faglige prioriteringer. 
 
Instituttlederstillingene er åremålsstillinger av fireårs varighet. Stillingene må lyses ut for hver 
åremålsperiode, og samme person kan maksimalt inneha tre perioder. Dette er hjemlet i UH-
loven. Både interne og eksterne kandidater kan søke. 
 
Fra ordningen ble innført har fakultetet foretatt over 30 åremålstilsettinger i 
instituttlederstillinger. Tre personer er rekruttert eksternt. Av disse gikk den ene ut i pensjon 
direkte fra instituttlederstillingen, mens de andre to innehar instituttlederstillinger i dag og vil 
få tilbud om professorstilling ved endt åremål. En person har også blitt ansatt som 
instituttleder ved annet institutt og vil bli professor ved dette instituttet etter åremålet.  
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Instituttlederstillingen er en faglig-administrativ lederstilling, og utvelgelsesprosessen minner 
på mange vis mer om rekruttering til teknisk-administrative stillinger enn til vitenskapelige 
stillinger. Det foretas blant annet ingen sakkyndig bedømmelse av de vitenskapelige 
kvalifikasjonene i prosessen. Så langt har fakultetet satt som et ufravikelig krav, at for å bli 
vurdert til en instituttlederstilling, må man kunne vise til en allerede foreliggende 
professorkompetansevurdering. Professor II-kompetansevurdering har ikke vært ansett 
tilstrekkelig.  
 
Utlysningsteksten knyttet til dette formalkravet er som følger: 
 

Vi søkjer ein instituttleiar som […] er ein internasjonalt anerkjent forskar med 
professorkompetanse innan eitt av fagområda ved instituttet. […] 

 
Det finnes gode grunner til å sette et slikt faglig kompetansekrav, ikke minst for å framheve 
det faglige fokuset fakultetet ønsker i disse stillingene. En annen grunn er at komiteen som 
skal foreta innstilling er bredt og representativt sammensatt, og ikke har kompetanse til å 
vurdere det faglige nivået på søkerne. Her spiller tidsaspektet også inn, ettersom å foreta en 
sakkyndigvurdering midt i en rekrutteringsprosess, vil forlenge tidsbruken betydelig. 
Spørsmålet som har blitt reist ved noen anledninger er imidlertid om det absolutte 
kompetansekravet fakultetet har lagt seg på så langt er unødvendig rigid, og om det kan 
være hensiktsmessig med en forsiktig oppmykning, for å åpne for et noe bredere tilfang av 
søkere.  
 
Ved tilsetting i instituttlederstillingene så langt har professorkvalifikasjonen ligget i bunn hos 
søkerne som har blitt vurdert, og det som i all hovedsak har vært vektlagt i selve rangering er 
derfor andre kvalifikasjoner. Dette er kvalifikasjoner som motivasjon for stillingen, 
ledererfaring, personlig egnethet, evne til å motivere andre og evne til å reflektere rundt 
fagets utfordringer og fremtidsperspektiver. I tillegg vektlegges organisasjonsforståelse, 
systematisk tilnærming til ulike sider ved virksomheten ved instituttet, synspunkt på 
samhandling i fakultetets ledergruppe, forståelse av det forskningspolitiske landskapet med 
mer. Det er sjelden eller aldri slik at tyngden på de rent faglige merittene har vært 
utslagsgivende for rangering av søkerne. Det som er utslagsgivende er ledererfaring, 
motivasjon og forståelse og tilnærming knyttet til de andre ovennevnte punktene.  
 
Vi må imidlertid erkjenne, etter disse vel 30 utlysningene, at det i mange tilfeller har vært 
relativt liten konkurranse om stillingene. Det har som regel vært 1-3 interessante søkere til 
hver utlysning, også i tilfeller der sittende instituttleder ikke søker ny periode. Dette er 
tankevekkende for så viktige posisjoner, og vi kan ikke se vekk i fra at 
professorkompetansekravet har hindret potensielt gode faglige ledere fra å søke.  
 
Det er fakultetsledelsens oppfatning at det også utenfor akademia finnes personer med tung 
forsknings- og forskningsledererfaring og som, gitt mer lempelige formalkrav ved utlysning av 
våre instituttlederstillinger, kunne vært aktuelle søkere. Personer i denne kategorien kan 
også ha vært ansatt som professor II ved et universitet/høyskole. Dette kan være ansatte i 
instituttsektor eller industri med dr. grad og lang forskningskarriere, men som ikke har fått sin 
professorkompetanse vurdert. For å få dokumentert professorkompetanse må man jo ha 
søkt og blitt vurdert for et professorat på et universitet eller høyskole, eller være ansatt som 
førsteamanuensis og søkt opprykk til professor.  
 
Fakultetsledelsen foreslår, i tråd med argumentasjonen i avsnittet over, og ut i fra kjennskap 
til praksis ved våre søsterfakultet ved UiO og NTNU, å foreta en mild justering av ovennevnte 
absolutte formalkrav om professorkompetanse for å inneha instituttlederstilling. Det foreslås 
med dette at dagens formulering (se over), endres til: 
 



 3 

Vi søkjer ein instituttleiar som […] er ein internasjonalt anerkjent forskar, normalt 
med professorkompetanse, innan eitt av fagområda ved instituttet. […] 

 
En slik formulering vil innebære at også personer uten dokumentert professorkompetanse 
kan tilsettes. Professorkompetanse skal imidlertid fortsatt være det normale, og unntak må 
begrunnes særskilt av innstillingsutvalget.  
 
I utlysningstekstene har det til nå stått følgende: 
 

Om ekstern søkjar vert tilsett, vil vedkomande få tilbod om tilsetjing som professor i 
hans/hennar fagområde etter at åremålet er ute. 

 
Det foreslås at dette avsnittet tas ut av utlysingen som en konsekvens av forslaget om å 
lempe på det absolutte formalkravet om professorkompetanse.  
 
Fakultetsledelsen foreslår at eventuell videre tilknytning til fakultetet, etter endt(e) 
åremålsperiode(r), blir en del av forhandlingene i forbindelse med tilbud om ansettelse i 
stillingen som instituttleder. Etter det fakultetsledelsen kjenner til, er det heller ikke normalt i 
sektoren å automatisk tilby slik «retrettstilling».  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Fakultetsstyret vedtar å endre kompetansekravene ved rekruttering av instituttleder slik at 
dokumentert professorkompetanse fortsatt er ønskelig, men ikke lenger et ufravikelig krav. 
Førstestillingskompetanse skal fortsatt være et absolutt krav.  
 
Fakultetsstyret vedtar videre å ta ut dagens standardformulering fra utlysningsteksten om at 
man vil få tilbud om tilsetting som professor etter utløpet av åremålet, og at eventuell videre 
tilknytning til fakultetet etter endt åremålsperiode(r) blir en forhandlingssak i forbindelse med 
tilbud om ansettelse.  
 
 
28. januar 2016/ASB/KRB 
 
 
 
Elisabeth Müller Lysebo 
fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 
Eksempel på utlysningstekst (instituttlederstilling ved Kjemisk institutt) 
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Instituttleiar ved Kjemisk institutt – åremålsstilling

Ved Kjemisk institutt er det frå 1. januar 2016 ledig ei åremålsstilling som instituttleiar for fire 
år.

Om instituttet
Kjemisk institutt er eit av åtte institutt under Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. 
Instituttet har for tida 24 tilsette i faste vitskaplege stillingar, 7 professor II-stillingar og 17 i 
tekniske/administrative stillingar. I tillegg kjem 40 PhD-studentar og 7 postdoktorar/forskarar. 
Instituttet har om lag 60 masterstudentar og til saman 350 studentar på innføringskursa i 
faget. Det vert gitt utdanning som leier til gradane bachelor, master og ph.d. Forutan 
studieprogramma i kjemi er instituttet også involvert i tverrfaglege studieprogram innan 
farmasi, nanoteknologi, petroleum- og prosessteknologi og lærarutdanninga. På instituttet 
vert det drive grunnleggande og anvend forsking, og aktiviteten er organisert i følgjande 
forskingsgrupper: 

 organisk syntese og legemiddelkjemi
 naturstoffkjemi og farmakognosi
 kjemometri og analytisk kjemi
 NMR-spektroskopi
 kjemididaktikk
 petroleum og kolloidkjemi
 nanomodellering og teoretisk kjemi
 uorganisk nanokjemi og katalyse

Instituttet har ansvar for ei rekkje laboratorium med ein instrumentpark som omfattar 
moderne instrumentering innan kromatografi, høgoppløyseleg massespektrometri, 
vibrasjonsspektroskopi, NMR-spektroskopi, røntgendiffraksjon og atomabsorbsjon. Instituttet 
disponerer om lag 57 millionar kronar over universitetet sitt grunnbudsjett i 2015, i tillegg til 
ein ekstern portefølje på om lag 35 millionar kronar. 

Nærare opplysningar om Kjemisk institutt kan ein finne på instituttet si heimeside: 
http://www.uib.no/kj

Om stillinga
Instituttleiar har ansvar for den samla verksemda ved instituttet innanfor gjeldande rammer.
Instituttleiar har eit overordna personalansvar, HMS-ansvar og resultatansvar for forsking, 
utdanning og formidling. Instituttleiar leiar instituttrådet, rapporterer til dekanen og inngår i 
fakultetet si leiargruppe. 

Instituttleiar sine viktigaste oppgåver er å
 leie og utvikle verksemda ved instituttet i tråd med strategiane til instituttet, fakultetet 

og Universitetet i Bergen.
 sørgje for god fagleg leiing med vekt på kvalitet og god balanse mellom utdanning, 

forsking, formidling og innovasjon.
 representere og posisjonere instituttet og bidra til internt og eksternt samarbeid.
 bidra til utviklinga av fakultetet.
 stimulere og leggje til rette for at dei tilsette hentar inn ekstern forskingsfinansiering.
 skape ein positiv organisasjonskultur og stimulere til eit produktivt og godt 

arbeidsmiljø.
 leggje til rette for at prosessar er baserte på medverknad.
 sørgje for tenlege teknisk-administrative tenester og effektiv drift av verksemda.
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 sørgje for at internkontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsette reglar 
og rutinar.

Vi søkjer ein instituttleiar som
 har gode leiareigenskapar, dokumenterte resultat frå forskingsleiing og god forståing 

for utdanningsleiing.
 er ein internasjonalt anerkjent forskar med professorkompetanse innan eitt av 

fagområda ved instituttet.
 har evne til å sette mål og arbeide strategisk for instituttet.

I tillegg vert det lagt vekt på
 god forståing for leiing av kunnskapsmedarbeidarar i ein kontekst med akademisk

fridom
 ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medverknad og dialog
 gode kommunikasjonsevner og evne til å byggje nettverk og skape legitimitet og tillit 

internt og eksternt
 leiaråtferd som stimulerer til gode resultat og eit godt arbeidsmiljø blant tilsette og 

studentar

Vi kan tilby
 eit godt og fagleg utfordrande internasjonalt arbeidsmiljø
 løn etter avtale (stillinga er plassert i kode 1475)
 medlemsskap i Statens pensjonskasse
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 gode velferdsordningar
 høve til å halde fram med eigen forskingsaktivitet.

Det vert stilt ressursar til rådvelde.

Om ekstern søkjar vert tilsett, vil vedkomande få tilbod om tilsetjing som professor i 
hans/hennar fagområde etter at åremålet er ute.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få frå dekan Helge K. Dahle, telefon +47 55 58 
48 56 / e-post helge.dahle@uib.no, eller fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, telefon 
+47 55 58 81 98 / e-post Elisabeth.Lysebo@uib.no.

Alle spørsmål blir handsama konfidensielt.

Generell informasjon
Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Ved utløpet av kvar åremålsperiode skal stillinga kunngjerast offentleg. Ingen kan tilsetjast 
samanhangande i same stilling i meir enn tre åremålsperiodar. 

Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like 
kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering. 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor 
eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere 
personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og likeeins personar
med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje 
verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast 
om det.
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Send søknad, CV, attestar og vitnemål elektronisk ved å klikke på knappen merkt 
”SØK STILLINGA” på denne sida.

Søknadsfrist: 15. september 2015
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