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Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger – justering av mandat 

Bakgrunn 
UST 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling 
Sak 100/2017 - Opprettelse av fakultetsstyrets ansettelsesgruppe for fast vitenskapelige og 
bistillinger 

Sak 91/2018 Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger 

  
 
Saksfremstilling 
I sak 91/2018 opprettet fakultetsstyret et ansettelsesutvalg for fast vitenskapelige stillinger, 
og besluttet at de skal behandle følgende stillinger; Fast vitenskapelige stillinger, inkludert 
faste forskere, og alle II-stillinger. Gruppen skal også, i henhold til fakultetsstyrets 
delegasjon, behandle saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed for denne 
type stillinger. 

  
I dette mandatet inngikk ikke godkjenning av opprykksaker. Det foreslås derfor at mandatet 
justeres slik at utvalget også gis myndighet til å godkjenne disse. Myndigheten er delegert fra 
universitetsstyret i “Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger”.  

 
Delegeringen til ansettelsesutvalget foretas med hjemmel i §4 i Reglement for 
styringsorganene, jfr. pkt 4.2 i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger: 

 
§ 4. Fakultetsstyrets kompetanse  

Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som 
det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. 
Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til andre organer ved 
fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra Universitetsstyret.  

 

4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 
Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget 
skal avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere 
ansettelsesmyndigheten.  

 
Vedtak 

Mandatet for ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger utvides til å også 
gjelde godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk på bakgrunn av 
kvalifikasjoner og tildeling av opprykk i de tilfellene der søker kvalifiserer for dette. 
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