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HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT MIDLERTIDIGHET - STATUS  

 
 
Bakgrunn 
Sak 76/2017: Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger 
 
 

 
1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av midlertidige 

tilsettinger 

2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger 

3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger 

4. Alle administrative tilsettinger skal være faste 

5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om redusert 
midlertidighet kan nås. 

1. Ressursstyringsverktøy (bemanningsplan) 
2. Rapporteringsverktøy i Tableau 
3. Gode maler for utlysningstekster 

• Lønnsutgiftene for stillingen er eksternt finansiert, og forskeren 
forventes å bidra aktivt til å innhente eksterne prosjektmidler til 
fagmiljøet, til både seg selv og andre, fra NFR, EU og andre kilder. 

• Evne til å innhente eksterne forskningsmidler må dokumenteres. 
• I vurderingen av den enkelte kandidat vil det bli foretatt en 

helhetsvurdering av både kvalitet og bredde i kandidatens forskning. 
4. God personaloppfølging 
5. Oppfølging ved behov for nedbemanning og oppsigelser 

 
 

Fakultetsstyret ba om at status for midlertidighet skal rapporteres halvårlig, og at det da skal 
vurderes om det er behov for korrigerende tiltak. 
 
 
  

Måltall 2018 2019 2020 2021
Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 453 463 478 493
Andre midlertidige stillinger 115 105 90 75
Andel midlertidige 20,2 % 18,5 % 15,8 % 13,2 %
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Status 
Oversiktsrapporten i Tableau viser en reduksjon i midlertidige stillinger på 32,4 årsverk, 
mens faste årsverk i samme periode økte med 16,6 årsverk. 
 
April 2018      Oktober 2017 

 
 
 
Brutt ned på de enkelte stillingskategorier:  

 
 
 
Med «uønsket midlertidighet» menes midlertidighet som ikke følger av særskilt hjemmel 
(åremålsstillinger og vikariater). I handlingsplanen ble vikariater medregnet i «Andre 
midlertidige stillinger». 
 

 
 
 
Kommentarer til endringene: 
Det overordnede bildet viser at fakultetet i perioden har klart å redusere uønsket midlertidighet 
i tråd med målene som ble satt. Utgangspunktet i oktober 2017 var en midlertidighet på 22%. 

apr.2018 apr.2017 Endring okt.2017 Endring oktober 17 - april 18 Endring i %
"Uønsket midlertidighet"
Forskerstillinger 72,41 78,4 -5,99 78,1 -5,69 -7 %
Andre vitenskapelige 4,15 5,5 -1,35 5,55 -1,4 -25 %
Tekniske stillinger 15,75 31,6 -15,85 16,9 -1,15 -7 %
Administrative stillinger 8,3 9,55 -1,25 5,8 2,5 43 %
Sum 100,61 125,05 -24,44 106,35 -5,74 -5 %

Åremålsstillinger
II-stillinger 13,5 16,86 -3,36 14,9 -1,4 -9 %
Vitenskapelig assistent 12,03 3,8 8,23 13,24 -1,21 -9 %
Stipendiat 207,32 216,8 -9,48 220 -12,68 -6 %
Postdoktor 93,67 95,39 -1,72 98,38 -4,71 -5 %
Instituttledere 2 3 -1 2 0 0 %
Sum 326,52 332,85 -6,33 348,52 -22 -6 %

Vikarer 10,35 10,9 -0,55 17,4 -7,05 -41 %

Midlertidige stillinger 439,42 471,8 -32,38 471,93 -32,51 -7 %
Faste forskerstillinger 20 7 13 3 17 567 %
Andre faste stillinger 432,64 429,09 3,55 439,55 -6,91 -2 %
Totalt antall stillinger 892,06 907,89 -15,83 911,48 -19,42 -2 %
Andel "uønsket midlertidighet" 11,3 % 13,8 % -2,5 % 11,7 %
Andel inkludert vikarer 12,4 % 15,0 % 13,6 %

Utgangspunktet Måltall Faktisk tall 
okt.2017 i handlingsplanen apr.2018

Faste stillinger 442,55 453 452,64
Andre midlertidige stillinger 123,75 115 110,96
Andel midlertidige 21,9 % 20,2 % 19,7 %
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Denne er i april redusert til 19,7%, som er lavere enn måltallet som ble satt opp i 
handlingsplanen. Det viktige målepunktet er imidlertid DBH-rapportering i oktober 2018.  
 
Reduksjonen er i hovedsak knyttet til forskerstillinger (nedgang 5,7 årsverk) men også antallet 
vikarer er kraftig redusert (nedgang 7 årsverk). Sistnevnte følger av naturlige svingninger, men 
gir utslag i rapportene fakultetet blir målt på.  
 
I samme periode har det vært en stor vekst i antall faste forskere (opp 17 årsverk), mens det 
er en liten nedgang i antallet postdoktorer. 
 
Personaloppfølging: 
Det har vært et viktig mål at handlingsplanen ikke skal medføre en uønsket vridning i bruk av 
stillingskategoriene forsker og postdoktor, og et viktig oppfølgingstiltak at instituttene skal 
styrke sin medarbeideroppfølging ovenfor disse gruppene. For postdoktorene er 
kvalifiseringskravet i postdoktor-forskriften særskilt viktig, mens det for forskere er et viktig 
poeng å sikre aktivt samarbeid om langsiktig finansiering. For å skaffe en oversikt over status 
for dette arbeidet ved instituttene ble det i perioden 23.-28. mai 2018 gjennomført en 
spørreundersøkelse som alle de syv administrasjonssjefene besvarte. 
 
Samtlige syv administrasjonssjefer svarte bekreftende på at de kjenner tiltakene i 
handlingsplan for redusert midlertidighet, og seks av syv svarte at instituttet hadde 
implementert tiltakene i planen. Alle institutter har nå erfaring med å tilsette faste forskere. 
Seks av syv institutter har utarbeidet en plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler for 
faste forskere. 
 
Også fakultetets postdoktorpolicy er godt kjent for administrasjonssjefene. Fire institutter har 
implementert tiltakene helt, mens de tre øvrige har implementert deler av tiltakene: 
 
Gjennomfører dere oppstartsamtaler med nye postdoktorer? 
Ja, for 50-80% av dem 2 
Ja, for mer enn 80% av dem 3 
Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 2 

 
Utarbeider dere kvalifiseringsplan for postdoktorer? 
Ja, men for mindre enn 50% av dem 1 
Ja, for 50-80% av dem 1 
Ja, for mer enn 80% av dem 2 
Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 3 

 
Gjennomfører dere årlig medarbeidersamtale med postdoktorene? 
Ja, men for mindre enn 50% av dem 1 
Ja, for 50-80% av dem 2 
Ja, for mer enn 80% av dem 2 
Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 2 

 
 
Oppfølgende tiltak 

«Vi er fremdeles noe usikre på hvordan vi skal håndtere problemstillinger knyttet til 
fast tilsetting i midlertidige prosjekter, dette gjelder både teknisk og vitenskapelig 
personale. Vi tilsetter nå to faste ingeniører i et midlertidig prosjekt, disse et høyt 
spesialiserte og vi tviler på at vi kan lønne / bruke dem etter prosjektslutt.. Det er 
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viktig at arbeidet med å utarbeide verktøy og retningslinjer for oppsigelse av fast 
ansatte i midlertidige stillinger blir fullført snart.» 

 
Kommentaren er hentet fra undersøkelsen, og er en god oppsummering av viktige utfordringer 
ved økt bruk av faste tilsettinger. Mange prosjekter har bruk for en svært spisset kompetanse, 
både på vitenskapelig og teknisk side, og dette vil som oftest være det viktigste 
rekrutteringskriteriet. De nye utlysningsmalene fokuserer nå også på evne til å innhente 
eksterne forskningsmidler, og den enkelte forskers forpliktelse til å bidra aktivt til dette. Men 
for å lykkes vil de fleste forskere trenger aktivt bidrag også fra forskergruppe og institutt, og 
god støtte i form av aktiv personaloppfølging. Dette handler delvis om kulturbygging i 
fagmiljøene og gode rutiner ved instituttene, men det handler også om hvilke muligheter de 
enkelte utlysninger/finansieringskilder gir og hvordan disse benyttes.   
 
Handlingsplanen lister også tre andre viktige oppfølgingspunkter: Ressursstyringsverktøy 
(bemanningsplan), rapporteringsverktøy i Tableau og oppfølging ved behov for nedbemanning 
og oppsigelser. Når det gjelder disse har UiB og fakultetet kun i mindre grad fått på plass de 
nødvendige verktøy. Hovedansvaret ligger hos UiB sentralt, men det er viktig at 
fakultetsadministrasjonen tar en aktiv rolle som pådriver, tilpasser av verktøyene til de 
utfordringene som MN-instituttene har og må sørge for tilstrekkelig opplæring og 
videreutvikling. Undersøkelsen viser at instituttene er særskilt opptatt av at vi får på plass gode 
rutiner for fremtidige nedbemanningsprosesser. 
 
 
DEKANENS KOMMENTARER  
Statusgjennomgangen viser en positiv trend når det gjelder «uønsket midlertidighet» og dette 
viser at instituttene har fulgt opp fakultetsstyrets vedtak på en svært god måte.  Responsen fra 
instituttene viser at de også er kommet godt i gang når det gjelder oppfølging ovenfor 
postdoktorer og forskere. 
 
I undersøkelsen kommer det frem at det er knyttet usikkerhet til hvordan den langsiktige 
finansieringen til forskerne skal sikres og til hvordan eventuelle nedbemanningsprosesser skal 
håndteres. Dette vil fakultetsadministrasjonen følge opp. 
 
 
VEDTAK  

Fakultetsstyret tar statusorienteringen til etterretning, og ber om at oppfølgende tiltak 
knyttet til arbeid med langsiktig finansiering og nedbemanningsberedskap iverksettes. 

 
 
 
 
29. mai 2018 Kristine Breivik/Gunnar Larsen 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Utkast til støttesystem for ressursplanlegging (utarbeidet etter mal fra Medisinsk 
fakultet)  

2. Utdrag fra spørreundersøkelsen: Kommentarer knyttet til tilsetting av faste forskere 
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Oppfølgingspunkter ved sannsynlig/mulig opphør av midler
Oppfølgingspunkt Innhold Navn Navn2 Navn3 Navn4
Institutt Tekst

Stillingstittel Tekst

Prosjekt / finansieringskilde Tekst

Utløp for finansiering Dato  

Informasjonsmøte, 12 måneder 
før utløp

Planlagt / gjennomført

Oppdatert CV mottatt Dato for mottak

Fortrinnsrett vurdert 1, 11 
måneder før utløp

Planlagt / gjennomført

Fortrinnsrett vurdert 2, 10 
måneder før utløp

Planlagt / gjennomført

Fortrinnsrett vurdert 3, 9 
måneder før utløp

Planlagt / gjennomført

Orientering om ny finansiering og 
stillingsinnhold

Planlagt / gjennomført

Drøftingsmøte ihht Aml §15-1, 9 
måneder før utløp

Planlagt / gjennomført

Skriftlig forhåndsvarsel Planlagt / gjennomført

Oppsigelse (levert til person) Planlagt / gjennomført

Klagefrist (3 uker etter mottatt 
oppsigelse)

Planlagt / gjennomført

Brev om endelig sluttdato (6 mnd. 
fra utløp av klagefrist)

Planlagt / gjennomført

Merknader
Tekst

Viktige frister: 

- Informasjonsmøte: 12 måneder før utløp av finansiering
- Drøftingsmøte: 9 måneder før utløp av finansiering
- Sak til fakultetsstyret: ca 8 mnd før utløp av finansiering
- Oppsigelse: 7 måneder før utløp av finansiering
- Klagefrist er på 3 uker
- Siste arbeidsdag blir tidligst 6 måneder etter utløp av klagefrist

Fortrinnsrett vurderes fortløpende. Vi noterer minimum tre tidspunkt hvor fortrinnsrett har blitt vurdert før vi 
avholder drøftingsmøte. Her legges også inn komentar på vurdering. 

Deltakere på faste møtepunkt:

- Informasjonsmøte: Ansatt (med tilitsvalgt/bisitter etter ønske), Prosjektleder, Administrasjonssjef / Instituttleder, 
HR 
- Orientering om nytt prosjekt: Ansatt, Prosjektleder på nytt prosjekt, administrasjonssjef / instituttleder og HR
- Drøftingsmøte:  Ansatt (med tilitsvalgt/bisitter ved ønske), Prosjektleder, Administrasjonssjef / Instituttleder, HR
- Fakultetstyremøtet: HR, Ansatt med eventuell tilitsvalgt/bisitter kan møte etter ønske
- Siste arbeidsdag: Ansatt og prosjektleder har avsluttningssamtale

Faste tilsatte ved MN på eksterne midler

Dokumentasjonskrav/saksbehandlling:

Det er svært viktig at alle steg i prosessen dokumenteres skriftlig. Det betyr:
- Innkallinger: Hva er bakgrunn, tema og formål for/med møtet, hvem stiller fra arbeidsgiver, tilbud om å ta med 
seg tillitsvalgt/bisitter

- Møtereferat: Tid og sted for møtet, har det vært flere møter i saken, bakgrunn, tema og formål for/med møtet, 
hvem var tilstede, tilbud om å ta med seg tillitsvalgt/bisitter, hva ble gjennomgått, ble det avtalt aksjonspunkter -
frist/ansvarlig, ble det avtalt nytt møte, hva er neste prosesstrinn

Vedlegg 1: Støtteark for oppfølging i nedbemanningsprosesser (1. utkast) 
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Vedlegg 2. 
Hva anser dere er de viktigste utfordringene knyttet til tilsetting av faste forskere? 

-Den opplagt største utfordringen er selvsagt hva som skal skje med dem etter prosjektslutt. Vi har derfor 
foreløpig satset på tilsetting av faste forskere i prosjekter / fagmiljøer med forventning om langsiktig 
finansiering.  
-I tillegg er der en utfordring å lande på rett kompetanse ved utlysning av faste forskere i prosjekter som har 
en kortere horisont (typisk 3 år). Skal man søke etter spisskompetanse rettet mot prosjektet slik at man har 
best mulig sjanse for suksess for prosjektet, eller skal man søke etter bredere kompetanse (og dermed 
risikere mindre suksess)  som kan brukes i senere potensielle prosjekt som man muligens kan få ? 

 
-At manglende prosjektinntekter vil kunne føre til at forskeren må sies opp. 

-Det er utfordrende å skaffe fortsatt ekstern finansiering til stillingen. Faste forskere søker selv og 
forskergruppene de faste forskerne tilhører, oppfordres til å bruke de faste forskerne i sine eksternt 
finansierte prosjekt og dermed søke lønnsmidler til dem. Det siste er utfordrende da konkurranse om å få 
finansiering er stor og forskning på det nivået prosjektsøknadene må ligge på for å kunne vinne 
konkurransen, krever at det hentes inn den beste, den rette og ofte spisset kompetanse. Større 
forskergrupper inne viktige strategiske fagområder har i større grad enn mindre, mulighet til å skaffe 
finansiering til faste forskere med høy og riktig kompetanse.  
- Den største utfordringen vår nå er at vi tilsetter faste forskere uten at vi er trygg på at det sentralt er 
etablert rutiner for hvordan vi skal få sagt opp når finanseringen/behov bortfaller.  
- En annen utfordring er at vi blir mer restriktive på å tilsette og hente inn kompetanse/arbeidskraft når 
prosjektene trenger det om behovene ikke er av langvarig karakter. Dette reduserer aktiviteten og 
fremdriften i prosjektene reduseres.  
- Hva gjør vi f.eks når en forsker sier opp sin stilling og det kun gjenstår 1 års finansiering? Stillingen må da 
lyses ut og om den best kvalifiserte er en postdoktor eller annen midlertidig forsker som har mer enn 2 års 
tilsetting fra før, må vi tilsette vedkommende fast og mer eller mindre omgående starte en oppsigelse om 
det kommer med finansiering til fagområdet. 

 
-Sikre kontinuerlig finansiering, og håndtere eventuelle perioder der det ikke er 100% finansiering. 
-Avgrensing mot undervisningsoppgaver, som kunne vært aktuelt å bruke dem til i perioder der det ikke er 
100% finansiering. 
-I tillegg kan det by på utfordringer i forhold til forskere med smal kompetanse, der det kan være 
utfordrende å finne nye prosjekter. 

 
-Sikre kontinuerlig finansiering 

 
-Til enhver tid riktig kompetanse for å kunne ta del i nye prosjekter på en god måte er utfordrende når det 
kommer til å bruke faste forskere på tvers av forskningsgrupper. 

 
-Muligheten til å sikre tilstrekkelig spisskompetanse til prosjektene 
-Usikkerhet om UiB i tilstrekkelig grad "rigges" til å kjøre smertefrie nedbemanningsprosesser når det 
oppstår behov for det. 
-Omstillingen fra å tenke "person til prosjekt" til å måtte tenkte "prosjekt til person". Vil dette på sikt være 
med på å styre hva som blir satsningsområder/ hvilken retning forskningen tar, og vil det i tilfellet være 
heldig/ønskelig? 
 

 


