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Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger  

 
 
Bakgrunn 
• UST 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling 
• UST 83/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement 
• Sak 45/2018 - Betinget opprettelse av ansettelsesutvalg  
• Sak 100/2017 - Opprettelse av fakultetsstyrets ansettelsesgruppe for fast vitenskapelige 

og bistillinger  
• Sak 34/2015 – Opprettelse av ansettelsesutvalg for forsker- og rekrutteringsstillinger – 

sammensetning av utvalget 
 
 
Vedtatt endring i Reglement for styringsorganene 
Styret behandlet 30.august (endelig vedtak 27. september) følgende forslag til endring i Regler 
for fakultetsorganene: 

Fakultetet kan oppnevne et ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger. 
Ansettelsesutvalget skal bestå av dekan og fire medlemmer som utgår fra 
fakultetsstyret: ett medlem fra gruppe A, ett medlem fra gruppe B, ett medlem fra 
gruppe C og ett medlem fra gruppe D. 

 
Fra saksforelegget (sak 83/18): 
Universitetsdirektøren slutter seg til arbeidsgruppens forslag, men med den endringen som MN 
foreslår. Fakultetene vil da stå fritt til å oppnevne to ansettelsesutvalg dersom de ønsker det; et 
utvalg for faste, vitenskapelige stillinger og et annet utvalg for de midlertidige vitenskapelige 
stillinger. Ansettelsesutvalget for de faste stillingene vil utgå fra fakultetsstyrets medlemmer. 
Universitetsdirektøren er enig med arbeidsgruppen i at det er hensiktsmessig med fem 
medlemmer i ansettelsesutvalget for faste stillinger. 
 
 
Vedtatt endring (merket i kursiv) i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 
faglige administrative lederstillinger 
 

4.2. Ansettelse i ansettelsesutvalg. 
Fakultetsstyret kan opprette ansettelsesutvalg for faste, vitenskapelige stillinger og/eller 
ansettelsesutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger. 
 
Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker 
utvalget skal avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere 
ansettelsesmyndigheten. 
 
Ved ansettelser i faste, vitenskapelige stillinger skal ansettelsesutvalget bestå av dekan 
og fire medlemmer som utgår fra fakultetsstyret: en fast ansatt i undervisnings- og 
forskerstillinger, en midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, en teknisk eller 
administrativt ansatt og en student. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_88-18reglementsendring_styringsorganogansettelser_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_83-18_nye_reglement_styringsorganogvalg.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/45_-ansettelsesutvalg_fast_vitenskapelig.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/100-_opprettelse_av_ansettelsesgruppe.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/100-_opprettelse_av_ansettelsesgruppe.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/34-opprettelse_av_ansettelsesutvalg_for_forsker-_og_rekrutteringsstillinger.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/34-opprettelse_av_ansettelsesutvalg_for_forsker-_og_rekrutteringsstillinger.pdf
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Ved ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger skal ansettelsesutvalget ha dekanen 
som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett 
medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes personlige 
varamedlemmer for lederen og medlemmene. 
 
Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i 
ansettelsessaker der ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 
 
Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker 
ved intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og 
arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste 
stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 

 
 

Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger 
Utvalget skal behandle følgende stillinger; Fast vitenskapelige stillinger, inkludert faste forskere, 
og alle II-stillinger. 
 
 
Ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger 
Universitetsstyret ga i 2003 fakultetet adgang til å opprette et eget tilsettingsråd for forsker- og 
rekrutteringsstillinger, med den sammensetningen utvalget har i dag. I 2014 ble det vedtatt nye 
regler for tilsetting i vitenskapelige stillinger; automatisk adgang til å delegere tilsetting i forsker 
og postdoktorkategorien bortfalt og standard sammensetning ble beskrevet. Fakultetsstyret 
fattet, i henhold til Reglement for tilsetting av vitenskapelige stillinger av 2014, følgende vedtak 
(sak 34/15): 
 

Fakultetsstyret vedtar å endre navn på tilsettingsrådet for forsker- og 
rekrutteringsstillinger til «Ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet». 
 
Fakultetsstyret vedtar følgende sammensetningen av ansettelsesutvalget: 

• Dekan m/prodekan som personlig varamedlem, leder 
• To medlemmer m/personlige varamedlemmer for arbeidsgiver fra gruppe A (fast 

vitenskapelig tilsatte). 
• Ett medlem m/personlig varamedlem fra tjenestemennene, oppnevnt av 

organisasjonene. 
• Ett medlem m/personlig varamedlem fra gruppe D (studentene), oppnevnt av 

studentene selv. 
Oppnevningsperioden er to år med unntak av studentene, som oppnevnes for ett år. 
Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene med personlige varamedlemmer til 
ansettelsesutvalget. Ordningen trer i kraft umiddelbart etter at medlemmene er 
oppnevnt. 

 
I saken ble det også omtalt at det skal gis kompensasjon til medlemmer fra gruppe D. 
 
 
Saksbehandling i ansettelsesutvalgene 
 
Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger 
Tilsettingssaker knyttet til instituttleder og dekan skal alltid behandles av et samlet 
fakultetsstyre. 
 
Utvalget behandler sine saker på sirkulasjon i sak- og arkivsystemet ePhorte. Sakene skal 
besvares innen 3 virkedager. Et hvert medlem av utvalget kan be om at en konkret 
tilsettingssak skal behandles i møte, og leder av utvalget vil da sørge for at slikt møte avholdes 
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Tilsetting krever enstemmighet i gruppen. Ethvert medlem i gruppen skal alltid kunne be om at 
en konkret tilsettingssak skal løftes til behandling i et samlet fakultetsstyre. Medlemmene i 
utvalget beholder sin stemme under fakultetsstyrets behandling.  
 
Gruppen skal også i kraft av sin funksjon behandle saker om ordensstraff, oppsigelse, 
suspensjon og avskjed. 
 
MN/HR-seksjonen rekrutteringsleder vil være fast sekretær for ansettelsesgruppen, 
og får ansvar for å sikre enhetlig saksbehandling, kvalitet, fremdrift, opplæring og 
oppfølging av gruppens medlemmer og involverte saksbehandlere. 
 
 
Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger 
Utvalget behandler sine saker på sirkulasjon i sak- og arkivsystemet ePhorte. Sakene skal 
besvares innen 3 virkedager.  Et hvert medlem av utvalget kan be om at en konkret 
tilsettingssak skal behandles i møte, og leder av utvalget vil da sørge for at slikt møte avholdes 
 
Tilsetting krever simpelt flertall i gruppen. Gruppens medlemmer kan anmode dekanen om 
innhenting av oppklarende informasjon dersom dette anses nødvendig for å kunne fatte 
beslutning.  
 
Gruppen skal også i kraft av sin funksjon behandle saker om ordensstraff, oppsigelse, 
suspensjon og avskjed. 
 
MN/HR-seksjonen rekrutteringsleder vil være fast sekretær for ansettelsesgruppen, 
og får ansvar for å sikre enhetlig saksbehandling, kvalitet, fremdrift, opplæring og 
oppfølging av gruppens medlemmer og involverte saksbehandlere. 
 
 
Oppstart i utvalgene 
Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger oppnevnes fra 1. januar 2019.  
 
Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger oppnevnes fra 1. januar 2019. 
Dekanen gis fullmakt til å oppnevne 2 medlemmer fra gruppe A (en kvinne og en mann) med 
varamedlemmer (en kvinne og en mann), og å ha dialog med foreningene for å få oppnevnt 
representanter fra dem. Nåværende utvalg fortsetter sitt virke til nytt utvalg er i funksjon. 
 
Alle medlemmer i utvalgene vil før oppstart gis opplæring i bruk av ePhorte, samt hovedreglene 
for tilsettingsprosesser ved UiB og MN-fakultetet. De vil også få tilsendt samling av relevante 
lenker til regelverket innen sitt ansvarsområde. Varamedlemmene vil gis tilbud om samme 
opplæring. Denne opplæringen bør gjennomføres i god tid før utvalgene starter sitt arbeid. 
 
Studentrepresentantene skal avlønnes som etter følgende satser: 
Deltakelse i ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger: 4.000,- per år. 
Honoraret er beregnet på følgende måte: “Anslått saksmengde 50 saker * Estimert 
gjennomsnittlig tidsbruk 30 minutter * Timesats studentmedarbeidere 159,30”. 
Kompensasjonen vil også dekke eventuell inntreden som varamedlem i ansettelsesutvalget for 
midlertidige vitenskapelige stillinger. 
 
Kommentar: Det gis her en ekstra kompensasjon for en rolle som allerede ligger inne i 
honoraret som gis som fakultetsstyremedlem. Dette anses som rimelig ut fra behovet for at 
studentrepresentanten må være tilgjengelig mellom møtene, og har svarfrist på 3 virkedager. 
 
Deltakelse i ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger: 12.000,- per år. 
Honoraret er beregnet på følgende måte: “Anslått saksmengde 150 saker * Estimert 
gjennomsnittlig tidsbruk 30 minutter * Timesats studentmedarbeidere 159,30”. 
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Dersom saksmengden øker betydelig må honoraret oppjusteres. Kompensasjonen vil også 
dekke eventuell inntreden som varamedlem i ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige 
stillinger. 
  
Fakultetsstyrets rolle 
Fakultetsstyret delegerer ved dette vedtaket ansettelse i vitenskapelige stillinger. Styret kan 
gjennom nytt vedtak inndra disse fullmaktene.  
 
Fakultetsstyret vil bli holdt løpende orientert om hvilke saker som har vært behandlet i 
utvalgene, gjennom orientering om “Fullmaktsaker”. Det er også et uttalt mål at fakultetsstyret 
skal orienteres om planlagte utlysninger av fast vitenskapelige stillinger. 
 
VEDTAK  

1. Fakultetsstyret vedtar å opprette et ansettelsesutvalg for fast vitenskapelige stillinger og 
II-stillinger, med følgende sammensetning; 
 
Dekan Helge K. Dahle (leder) 
Vara: Prodekan Jarl Giske 
 
Gruppe A: Professor Jan Arne Telle 
Vara: Professor Bodil Holst 
 
Gruppe B: Stipendiat Torstein Strømme, Institutt for informatikk 
Vara: Stipendiat Erna Irene Heggland, Institutt for biovitenskap  
 
Gruppe C: Seniorkonsulent Lill Kristin Knudsen, Institutt for biovitenskap 
Vara: Administrasjonssjef Terje Restad, Institutt for biovitenskap   
 
Gruppe D: Student Wiktoria Karolina Szapoczka, Kjemisk institutt    
Vara: Student Iben Alexander Eikren Nesset, Institutt for fysikk og teknologi 
 

 
 Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger trer i kraft fra 1. januar 2019.  

 
2. Fakultetsstyret vedtar å oppnevne et ansettelsesutvalg for midlertidig vitenskapelige 

stillinger, med følgende sammensetning;  
 
Dekan Helge K. Dahle (leder) 
Vara: Prodekan Jarl Giske 
 
Gruppe A: (2 medlemmer oppnevnes av dekanen)  
Vara: (2 vara medlemmer oppnevnes av dekanen) 
 
Representant fra tjenestemennene: (Oppnevnes av foreningene) 
Vara: (Oppnevnes av foreningene) 
 
Gruppe D: Student Iben Alexander Eikren Nesset, Institutt for fysikk og teknologi  
Vara: Student Wiktoria Karolina Szapoczka, Kjemisk institutt  

 
Ny sammensetning av ansettelsesutvalget for midlertidig vitenskapelige stillinger gjelder 
fra 1. januar 2019. Nåværende utvalg fortsetter sitt virke til denne datoen. 

 
3. Mandat for ansettelsesutvalgene følger beskrivelsen i denne styresaken. 
 

 
11. oktober 2018 ELL/KBR/GL 
Helge K. Dahle 
dekan 


