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Forslag om iverksetting av tiltak innen personal –  

A) Myndighet til oppnevning av komite for bedømmelse av søkere til postdoktorstillinger 

delegeres til instituttlederne 

B) Innføre rutine hvor tilsetning i stipendiatstillinger unntas fra kravet om sakkyndig 

bedømmelse  

 

 

 
Bakgrunn for at forslagene som fremmes av arbeidsgruppen 

 

Arbeidsgruppen for personal- og driftsstøtte har som del av sitt mandat fått ansvar for å 

 Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak (…) 

 Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins underveis i 

prosjektet 

 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte fredag 24.oktober 2014, og besluttet blant annet på bakgrunn av 

forslag som kom inn gjennom forundersøkelsen, å foreslå fire tiltak.  

 

Evne til gjennomføring av «Quickwins»/raske tiltak er en viktig suksessfaktor for Administrativt 

utviklingsprosjekt 2014-2015. Prosjektet har blant annet som mål «å legge til rette for effektiv 

administrativ ressursutnyttelse og størst mulig grad av fullført saksbehandling på ett nivå». 

Arbeidsgruppen for personal- og driftsstøtte har i tillegg som viktige fokusområder i vårt mandat, å 

arbeide for «effektive rekruttering og medarbeideroppfølging» og «gode og hensiktsmessige 

prosesser/rutiner..». 

 

Tiltakene som her presenteres innebærer rutineendringer som kun kan gjennomføres av henholdsvis 

dekan og fakultetsstyret (etter forslag fra dekan). Dette er bakgrunnen for at forslagene legges frem for 

dekanen.  

 

Det er det nye reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 

lederstillinger, vedtatt av Universitetsstyret 28.5.2014, som åpner for å gjennomføre tiltakene nå. 
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Forslagene 

 

A) Myndighet til oppnevning av komite for bedømmelse av søkere til postdoktorstillinger 

delegeres til instituttlederne 

Dekan oppfordres til å benytte seg av den muligheten som følger av nytt regelverk, og delegere 

myndighet til oppnevning av komite for bedømmelse av søkere til postdoktorstillinger, til 

instituttlederne. 

 

Hjemmel for delegeringsmuligheten finnes i «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 

faglige/administrative lederstillinger (av 28.05.14)» pkt. 7.5, 2.ledd. 

 

7.5 Postdoktorstillinger 

Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og 

høyskoleloven og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 

 

Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen 

skal bestå av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre 

det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  

 

Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  

 

Ansettelser i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 

 

 

Fakultetets praksis for oppnevning av sakkyndige har hittil vært at dekan på fullmakt fra 

fakultetsstyret har godkjent instituttenes forslag til sakkyndige for de bevilgningsfinansierte 

postdoktorstillingene. Videre har instituttlederne hatt delegert myndighet til å oppnevne sakkyndige 

for eksternfinansierte postdoktorer. Ordningen der praksis for oppnevning av sakkyndigkomite er ulik 

avhengig av finansieringskilde til stillingen, har ikke vært heldig.  

 

Når det nye reglementet gir mulighet for at dekan kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av 

sakkyndig komite for alle postdoktorstillinger, vil det være et tiltak som vil redusere tidsbruken i disse 

tilsettingsprosessene, ved at en unngår tonivåbehandling i forbindelse med oppnevning av komiteen. 

Det vil også bidra til ryddige rutiner der alle postdoktorstillinger behandles likt. 

 
 

B) Innføre rutine hvor tilsetning i stipendiatstillinger unntas for kravet om sakkyndig 

bedømmelse  

Arbeidsgruppen ber dekanen å vurdere å fremme sak for fakultetsstyret om å unnta stipendiatstillinger 

for kravet om sakkyndig bedømmelse. 

Hjemmel for unntaksmuligheten finnes i «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 

faglige/administrative lederstillinger (av 28.05.14)» pkt 6.2 6. 1.ledd: 

6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 

 

Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 

vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  
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Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere 

om søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 

doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 
 

 

Søkere til stipendiatstillinger er relativt nyutdannet med mastergrad eller tilsvarende utdanning, og har 

begrenset med faglige arbeid og relevant arbeidserfaring å vise til. Full sakkyndigbedømmelse er 

dermed ikke like relevant for rekruttering til stipendiatstillinger sammenliknet med rekruttering til 

høyere vitenskapelige stillinger. 

 

Fravikes kravet som sakkyndig bedømmelse for stipendiater vil innstillende myndighet likefult være 

ansvarlig for å vurdere om søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, er tilstrekkelig faglig 

kompetent til det doktorgradsprogrammet de skal følge jfr. pkt 6.2.6, 2. ledd og personlige egnet jfr. 

pkt 6.3.2.  

 

Arbeidsgruppen foreslår at det i stedet for en sakkyndigkomite oppnevnes en innstillingskomite i hver 

tilsettingssak ved rekruttering til stipendiatstillinger. Innstillingskomiteen skal bistå innstillende 

myndighet i å skaffe grunnlag for innstilling (faglig kompetanse, oppfyller opptakskrav til 

doktorgradsprogrammet, intervju og referanseintervju). Det er en forutsetning for innføring av 

ordningen at det også utarbeides en veiledning/et mandat for disse innstillingskomiteene, slik at en 

sikrer likebehandling på tvers av instituttgrensene. En slik veiledning vil også lette arbeidet i 

komiteene. Forslaget til veiledning/mandat bør følge med saken til fakultetsstyret, og bør også 

inneholde retningslinjer for hvordan disse komiteene skal være sammensatt. 

 

 

Det ligger også en betydelig tidsbesparelse i at sakkyndigbedømmelse for stipendiatstillinger fravikes, 

dette fordi sakkyndige bedømmelsen ikke sendes søkerne med en 14 dagers frist for kommentarer jfr. 

pkt. 6.2.4. 

 

6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 

 

Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke 

adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot 

saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen 

er sendt til søkeren. Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for 

bedømmelseskomiteen for eventuell tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med 

merknader og eventuell tilleggsuttalelse sendes til innstillende myndighet.  

 

Et motargument vil kunne være at dette reduserer den enkeltes innsynsrett i prosessen, men dette vil 

bli ivaretatt gjennom at den enkelte har, som part i saken, rett til å be om innsyn i den faglige 

vurderingen og deler av de øvrige vurderingene. Forskjellen ligger dermed i hovedsak i at dette ikke 

sendes ut automatisk, og at innsynsforespørslene ikke vil forsinke saksgangen i rekrutteringsprosessen. 

Som en del av veiledningen for innstillingskomiteen bør det også utarbeides en mal for hvilke 

opplysninger som kan sendes ut til kandidat. 

 

En slik rutineendring vil også være i tråd med tiltakspunkt 9 under avsnitt 4.2.1 i forenklingsprosjektet 

i 2012, der det ble fremmet et forslag om å kunne fravike kravet om å sende ut 

sakkyndigbedømmelsen til søkerne for kommentarer. Den gang var dette et noe prematurt forslag da 

reglementet for tilsetting i vitenskapelige stillinger ikke åpnet opp for dette. Fakultetsstyret godkjente  

ikke dette tiltaket i sin behandling av dette i 2012. Det nye reglementet åpner imidlertid nå opp for 

denne forenklingen i rekruttering til stipendiatstillinger under pkt 6.2.6. 

 

MN-fakultetet gjennomfører årlig et stort antall tilsettinger i stipendiatstillinger. Ved å fravike kravet 

om sakkyndigbedømmelse vil vi korte ned medgått tid til rekrutteringsprosessen betydelig, hvilket vil 
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ha en klar effektivitetsgevinst. Raskere rekrutteringsprosess vil også kunne innebære en styrkning av 

fakultetets konkurransekraft når det gjelder å rekruttere de beste kandidatene.  

 

Arbeidsgruppen mener dette tiltaket bør gjennomføres raskt, eventuelt som en prøveordning.  

 

Arbeidsgruppen håper det vil være mulig å fremme saken for Fakultetsstyret i møtet 11. desember 

2014. 

 

 

 

Bergen, 5.november 2014 

På vegne av arbeidsgruppen for personal- og driftsstøtte 

 

Andrea Grimnes (gruppeleder) 

 

Kristine Breivik (sekretær) 


