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TILTAK MÅL/INDIKATOR FRIST STATUS OG VURDERINGER 2021 

1. Revisjon for å etablere en samlet OTM-R-politikk 
UiB har et rekrutteringssystem i samsvar med 
nasjonalt regelverk. Under behandlingen av 
sjekklisten for Open Transparent and Merit Based 
Recruitment (OTM-R), ble det avdekket behov for å 
få etablert en OTM-R-policy iht EUs OTM-R pakke. 
 
Det iverksettes revisjon for å etablere en samlet 
OTM-R-politikk. 
 

Vedtatt OTM-R-
politikk 

V2020 Ved behandling av UiBs søknad hadde revisorene en egen 
anbefaling knyttet til OTM-R, som gav grunnlag for justeringer i 
oppfølgingen av tiltaket. Anbefalingen pekte på behovet for et 
kvalitetssikringssystem for OTM-R, og etterlyste sikring av 
sammenheng mellom en ny OTM-R-politikk og øvrige deler av 
UiBs regelverk. 
 
Ut fra dette ble arbeidet med OTM-R i tillegg til det som allerede 
er beskrevet i tiltaket rettet inn mot to punkter: 

- Bred gjennomgang og beskrivelse av 

ansettelsesprosesser ved UiB (bygge god felles praksis, 

løfte kvalitet) 

- Større åpenhet på nett (regler og rutiner, informasjon til 

(internasjonale) søkere) 

 
HR-avdelingen har i 2020/2021 gjort en gjennomgang og 
oppdatering av den interne beskrivelsen av ansettelsesprosesser 
(vitenskapelige og adm. stillinger) i universitetets 
medarbeiderhåndbok. 
 
I forbindelse med COFUND/SEAS-søknaden i 2020 ble det gjort et 
forarbeid med en eksternt rettet beskrivelse av 
ansettelsesprosessen for vitenskapelige stillinger. Det vil være en 
stor fordel for fremtidige EU-søknader å ha et godt felles 
landingssted på nettsidene, med omtale av overordnet politikk. 
 
Ansettelse i vitenskapelige stillinger er tema for en 
standardiseringsprosess høsten 2021. Produktet herfra skal være 
samordnet/forankret i fakultetene og bygge på OTM-R-
prinsippene. Beskrivelse av prosessen skal publiseres på eksterne 
sider slik at den kan tas i bruk overfor søkere og 
finansieringskilder. 
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Det pågår parallelt med dette flere initiativer knyttet til å 
synliggjøre relevante regler/betingelser/vilkår for søkere. De nye 
og fleksible utlysningsmalene (tiltak 2) tilrettelegger for dette. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres. Ny, overordnet 
OTM-R-policy forberedes for vedtak senest ved innsendelse av 
ny HRS4R-tiltaksplan. 
 

2. Gjennomgang av maler og rutiner som brukes 
ved UiBs rekruttering 
Ved UiB er det åpenhet overfor søkere til 
forskerstillinger om institusjonens 
rekrutteringsprosedyrer og utvelgelseskriterier. 
Avviksanalysen viser at utlysningstekstene må 
inkludere bredere omtale av faglig utvikling og 
karrieremuligheter. Det er også viktig å ha reviderte 
maler for intervju og referanseundersøkelser, samt 
tilbakemelding til kandidater underveis i 
rekrutteringsprosessen.  
 
For å styrke enhetlige maler og rutiner som brukes 
ved UiBs rekruttering skal det i dialog med 
fagmiljøene iverksettes tiltak for å: 

- Utvikle felles maler for utlysningstekster som 
inkluderer omtale av faglig utvikling og 
karrieremuligheter. 

- Etablere felles rutiner for tilbakemelding til 
kandidater underveis i 
rekrutteringsprosessen, med spesielt fokus på 
tilbakemeldingspraksis knyttet til intervjuer. 

 

Nye maler og 
rutiner etablert 

H2020 Maler for utlysningstekster er ferdigstilte og tatt i bruk. Det er 
gjennomført en full gjennomgang av malene. Arbeidet har skjedd 
i tett samarbeid mellom HR-avdelingen og HR-lederne ved 
fakultetene, og med innspill fra en referansegruppe med 
vitenskapelig ansatte. Malene er knyttet til rekrutteringsportalen 
Jobbnorge, og oppdateres kontinuerlig. Det er lagt inn 
informasjon med lenker til dypere omtale, og disse kan tilpasses 
etter stillingen. HREiR-logoen er også lagt inn som fast element i 
malene. 
 
Arbeidet med rutiner for tilbakemelding etc. sees i sammenheng 
med beskrivelse av rekrutteringsprosessen, jf. tiltak 1 over, og 
følges opp i dialog med fakultetene. Rutiner for tilbakemelding til 
kandidater vil inngå i arbeidet med ansettelsesprosessen. Det 
legges vekt på å bygge videre på god praksis og etablere en felles 
tilnærming når det gjelder form og innhold på tilbakemeldingene. 
 
Styringsgruppen kommenterer at fremdrift i ansettelsesprosesser 
er et tema som med fordel kan følges opp i fremtidig arbeid. 
Overordnet må det sikres systemstøtte som følger opp og 
vedlikeholde maler og rutiner. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket vurderes som gjennomført. 
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3. Opplæring om rekruttering 
Avviksanalysen påpeker behovet for enhetlig 
opplæring for medlemmer av utvelgelseskomiteer 
og ansatte som er involvert i rekrutteringsprosesser. 
Opplæringen må i tillegg til felles regelverk også ta 
høyde for fakultetsvise forskjeller. 
 
Det skal iverksettes tiltak med sikte på: 

- Etablering av e-læringsmoduler for 
rekrutteringsprosesser 

- Opplæring for medlemmer av sakkyndige 
komiteer 

- Opplæring knyttet til intervju og 
referanseintervju 

 

Etablerte 
opplæringstilbud 

H2021 Veileder for dokumentasjon/vurdering av utdanningsfaglig 
basiskompetanse: Forskriftsendring 2019 er fulgt opp med 
tilpasninger i lokalt reglement for ansettelse og opprykk og 
fastsettelse av nye regler for vurdering av utdanningsfaglig 
kompetanse ved UiB. Noen fakulteter har innført egne veiledere 
for søkere og sakkyndige komiteer, og det også utarbeidet et 
forslag til felles veileder for UiB. UHR har høsten 2021 sendt på 
høring et utkast fra en arbeidsgruppe som har sett på felles 
retningslinjer/felles veileder til sakkyndige komiteer for vurdering 
av utdanningsfaglig kompetanse. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres, med nye og mer 
konkrete frister/indikatorer.  
 

4. Styringsdata om rekruttering 
Gjennomgangen av sjekklisten for OTM-R 
foranlediger at UiB setter i gang et tiltak for å utvikle 
bedre verktøy og rutiner for å hente relevante 
styringsdata og indikatorer for rekruttering. 
 

Etablert system 
for styringsdata 
om rekruttering 

V2021 Det er gjort forbedringer i registreringen av informasjon i 
Jobbnorge, slik at informasjon nå bl. a. kan hentes ut og sorteres 
basert på stillingskategori.  
 
På grunn av avgang har ikke arbeidet med HR-analyse blitt fulgt 
opp som forutsatt. Overgang til nytt lønnssystem har også 
vanskeliggjort en videre utvikling av området, men nye 
rapportverktøy i lønnssystemet vil på noe sikt bli nyttige. Et 
fremtidig HR-system vil også kunne gi viktige bidrag i dette 
arbeidet. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres, med indikatorer som 
tydeliggjør koblingen mot tiltak 13 (kunnskapsgrunnlag 
diskriminering og mangfold) og videreutvikling av systemer 
knyttet til lønn (tiltak 15) og rapportering til myndigheter (DBH). 
 

5. Karriereutvikling for yngre forskere Fastsatt 
karrierepolicy 

V2020 Styret har behandlet utvalgets forslag i Sak 4/20 Karrierepolitikk 
for yngre forskere ved UiB. Styret bad om at det arbeides videre 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-02-20/S_04-20Karrierepolitikk_yngre_forskere.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-02-20/S_04-20Karrierepolitikk_yngre_forskere.pdf
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Avviksanalysen viser at UiB ikke har tilstrekkelige 
institusjonelle ordninger for karriereutvikling for 
yngre forskere. Ulike initiativer har vært tatt av de 
enkelte fakultetene, i tillegg har det nylig vært 
etablert et program for yngre forskere ved UiB, 
Momentum-programmet og et eget program for 
stipendiatene TMS Starting Grant.  
 
Universitetet har satt i gang et arbeid for å utvikle en 
felles karrierepolicy for yngre forskere ved UiB. Et 
utvalg er satt ned, og skal med utgangspunkt i 
gjeldende regelverk utarbeide retningslinjer for bruk 
av stillingskategoriene postdoktorer, forskere og 
førsteamanuenser. Videre skal utvalget utarbeide 
forslag til tiltak for karriereutvikling for 
stillingskategoriene på institusjonsnivå og på 
fakultetsnivå. Anbefalinger legges frem for 
Universitetsstyret høsten 2019. 
 

med de anbefalte tiltakene, og at styret holdes orientert om 
utviklingen. Karriere-politikken fokuserer på førsteamanuenser, 
postdoktorer og forskere.  
 
Den nylig vedtatte Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020-2024 
(styresak 63/20) løfter lignende karriereutviklingstiltak også for 
ph.d.-gruppen. 
 
Karriereutviklingstiltak er et sentralt tema som også blir 
etterspurt i søknader til EUs rammeprogram. Gjennom 
COFUND/SEAS-søknaden er det gjort et stort arbeid med å samle 
og systematisere eksterende tilbud. 
 
Tiltaket nr. 5 knytter seg til etablering av karrierepolitikk, og er 
gjennomført. Oppfølging av karrierepolitikken skjer i 
sammenheng med punktene i tiltak nr. 6, og det kan også 
vurderes supplerende tiltak som videreutvikler området i ny 
tiltaksplan. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket er gjennomført.  
 

6. Rådgivning om karrieremuligheter utenfor 
akademia 
Avviksanalysen viser at universitetet i hovedsak gir 
råd om karrieremuligheter innen akademia, og i 
mindre grad opplyser om hvilke muligheter som 
finnes utenfor akademia. En stor del av 
stipendiatgruppen vil i praksis ikke ha en videre 
karrierevei i akademia, og stipendiatgruppen er 
derfor hovedfokus i dette tiltaket.  
 
UiB ønsker å utvikle tilbud som kan bidra til 
bevisstgjøring og synliggjøring av karrieremuligheter 

Etablert karriere-
rådgivnings-
tjeneste, 
karrieredager og 
kurs i overførbare 
ferdigheter 

H2021 Dette tiltaket er delt i tre punkter: 
 

1) Etablering av karrieresenter for yngre forskere ved UiB er 
i rute iht. tiltaket. Etter planen skal karrieresenteret 
lanseres i januar 2022. Senteret har fått navnet UiB Ferd 
karrieresenter, med visjonen «støtter talenter til å nå 
egne mål, og fremtidens behov for høyt kvalifiserte 
kandidater». Kjernen i karrieresenteret vil være de 1,5 
årsverkene som per i dag er dedikert senteret, hhv. 1 
årsverk ved HR og 0,5 årsverk ved FIA. Etter en vurdering 
av ulike konsepter, er det besluttet at senteret etableres 
som et nettverksbasert senter (karriereteam). Oppsettet 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_63-20Handlingsplan_Ph.d-utdanning2020-2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_63-20Handlingsplan_Ph.d-utdanning2020-2024.pdf
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utenfor akademia, og som også synliggjør overfor 
arbeidslivet den kompetansen ph.d.-kandidatene 
besitter.  

1) UiB skal i løpet av implementeringsperioden 
etablere en karriererådgivningstjeneste for 
stipendiater. 

2) Hvert fakultet skal arrangere karrieredager 
som retter seg mot stipendiater og 
postdoktorer. 

3) Hvert ph.d.-program skal gi tilbud om kurs i 
overførbare ferdigheter. 

 

bygger på anerkjente faglige prinsipper og er vurdert å 
sikre et robust tilbud som ivaretar og støtter flere 
alternative karriereveier. I tillegg til de 1,5 årsverkene 
som utgjør kjernen i senteret, innebærer organiseringen 
en påkobling av to andre nivåer: 

- Eksisterende ressurser ved fakultetene. Disse 
ressursene vil ha ulike roller med ulik funksjon 
ved de forskjellige fakultetene og instituttene, og 
således utgjøre et sett «noder» med ulike preg. 
En slik påkobling av fakultet og institutter vil gi 
karrieresenteret ytterligere kapasitet og 
kjennskap til behovene, og på det viset sikre at 
senteret treffer riktig med hensyn til aktiviteter 
og tilbud. 

- Eksterne samarbeidspartnere. Eksempler på 
partnere kan være permanente størrelser som 
Bergen Næringsråd, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner, AFF m.fl. I tillegg kan 
en se for seg tidsbegrensede samarbeid med 
ulike private og offentlige virksomheter. 

2) Karrieredager: Punktet om karrieredager har ikke vært 
aktuelt å følge opp under pandemien. 

3) Overførbare ferdigheter: Utvikling av ulike typer kurs er 
lagt inn som konkrete aktiviteter i handlingsplanen for 
ph.d.-utdanningen, og skal gjennomføres av FIA og HR-
avdelingen sammen med fakultetene. 

 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres, med tilpasning av 
frister/indikatorer for å støtte opp under aktiviteten.  
 

Tiltak 7: Prøveordning med 
karriereutviklingsverktøy 
Det finnes flere karriereutviklingsverktøy som er 

Oppstart 
pilotprosjekt 

H2020 HR-avdelingen har bidratt med en sekvens om karriereutvikling i 
Momentum-programmet. Denne sekvensen bygget på en 
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utviklet for sektoren. UiB ønsker å vinne erfaringer 
med bruk av slike verktøy som et element for å ta et 
større institusjonelt grep om karriereutvikling. UiB vil 
derfor sette i gang et pilotprosjekt for å teste ut et 
karriereutviklingsverktøy. 
Karriereutviklingsverktøyet innarbeides i de nye 
malene for medarbeidersamtaler for pilotenhetene. 
 

tilpasning av karriereutviklingsverktøyet Reflex, og var ikke en 
fullverdig pilot. 
 
Det har vært diskutert å bruke COFUND/SEAS som pilot. 
Programmet legger sterk vekt på karriereutvikling og overførbare 
ferdigheter, og ansetter et stort antall postdoktorer med oppstart 
våren 2022. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres. 
 

Tiltak 8: Fornying av medarbeidersamtalen 
Avviksanalysen har avdekket at det er behov for å 
gjennomgå rutiner for medarbeidersamtaler. UiB vil 
derfor fornye medarbeidersamtalen som verktøy. 
Det settes i gang et arbeid for å utvikle maler 
tilpasset FoU-stillingene, utforme 
informasjonsmateriell og opplæringstilbud for ledere 
som gjennomfører medarbeidersamtaler. Lederes 
forpliktelser til å gjennomføre medarbeidersamtaler 
må tydeliggjøres, og det må formidles til 
organisasjonen hva en medarbeidersamtale er og 
skal brukes til. 
 

Reviderte maler 
for 
medarbeider-
samtaler 

H2020 Det er innen fristen etablert maler for medarbeidersamtaler 
tilpasset ulike stillingskategorier. Malene er tilgjengelige i 
medarbeiderhåndboken. 
 
Det vil være viktig å følge opp hvordan malene tas imot av ledere 
og forskere som skal bruke dem, og å legge til rette for at de 
utvikles videre i dialog med UiB-organisasjonen. HR-avdelingen 
har ansvar for å vedlikeholde og utvikle malene på linje med 
annet materiale som avdelingen forvalter. Det vil komme en egen 
sak til styret om temaet. 
 
I arbeidet med UiB Ferd er det også lagt vekt på karriereplaner.  
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket er gjennomført, men vurderes 
videreutviklet med vekt på opplæring/bevisstgjøring og 
forbedringer basert på erfaringer med bruk av malene. 
 

9. Pilotprosjekt for FoU-arbeid knyttet til egen 
undervisning 
I spørreundersøkelsen kom det frem ulike syn på 
hvordan det er lagt til rette for arbeid med utvikling 
av undervisningsopplegg i de vitenskapelige 
stillingene. 

Gjennomført 
pilotprosjekt 

V2021 Arbeidet er ikke startet opp. 
 
SA og HR vil høsten 2021 gjøre nødvendige forberedelser til å få 
gjennomført pilotprosjektet i 2022/2023. 
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På systemnivå blir det arbeidet med prosjekter for 
dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse og 
etablering av meritteringsordninger for utdanning 
både sentralt ved UiB og ved fakultetene. I tillegg til 
å legge til rette for ansattes utvikling av egen 
undervisning er det også behov for å arbeide for mer 
kontakt med arbeidslivet og mer tverrfaglighet. 
Samlet sett skaper disse satsingene et behov for 
insentiver og tilrettelegging. 
 
UiB vil etablere et ettårig prosjekt der noen ansatte i 
et pilotprosjekt får bruke 10 % av undervisningstiden 
sin til FOU-arbeid knyttet til egen undervisning, og 
etablere støtteordninger knyttet til dette. Arbeidet 
skal være målrettet mot utvikling av egen 
undervisning, mer kontakt med arbeidslivet i 
utdanningen og/eller mer tverrfaglighet i 
utdanningen. 
 

Oppfølgingen kan med fordel skje i sammenheng med UiB FRAM 
og arbeidet med undervisningsplanlegging for å sikre 
sammenhengende tid til forskning. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres med utsatt frist. 

10. Arena for utvikling av veilederrollen 
Avviksanalysen har avdekket flere forhold som 
handler om veiledning og veilederrollen. Det er 
grunnlag for å styrke det institusjonelle opplegget 
for veiledning og veiledningsrollen, selv om flere 
fakulteter har egne ordninger. I workshopene kom 
det forslag om å bygge opp arenaer på tvers i 
organisasjonen for å legge til rette for 
erfaringsutveksling og også opplæring av veiledere 
med mål om å styrke denne rollen ved institusjonen. 
 
UiB vil følge opp dette ved å etablere et årlig 
veilederforum ved universitetet, som tilbyr 

Etablert 
veilederforum 

H2020 Tiltaket om ny felles møteplass for veiledere har ikke vært fulgt 
opp under pandemien. 
 
Styringsgruppen har tidligere diskutert at en utfordring for dette 
tiltaket er at mange fakulteter allerede har etablert gode 
møteplasser og tilbud for veiledere. Et tilbud på institusjonsnivå 
skal være et supplement til disse. Det er viktig at tilbudet er 
fagnært, og at det som tilbys er noe som veiledere etterspør. 
 
Da tiltaket «arena for utvikling av veilederrollen» ble valgt som 
felles UiB-tilnærming, hadde det også sammenheng med arbeidet 
med å rendyrke og styrke veilederrollen. Forarbeidet til HRS4R-
søknaden indikerte at mange opplever at skillet mellom veileder 
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kompetanseheving på veiledningsområdet og 
drøftinger om veilederrollen. En slik nettverksarena 
kan berede grunnen for tverrfaglig arbeid om ulike 
etiske, faglige og personalmessige aspekter ved 
veilederrollen. Dette vil også være en arena for å 
følge opp og videreutvikle universitetets etablerte 
rammeverk for veiledning. 
 

og personalleder er utydelig, og at særlig yngre forskere er usikre 
på hvem som har ansvar for hva. Det er viktig med en tydelig 
grenseoppgang f.eks. mellom midtveisevaluering og 
medarbeidersamtaler.  
 
Avklaring av roller er lagt inn i nytt opplegg for «onboarding» av 
nyansatte stipendiater. FIA forbereder en kartlegging av ulike 
typer kurs for veiledere, og dette har også vært et tema i arbeidet 
med etablering av et karrieresenter (tiltak 6). Et viktig fokus er å 
tilrettelegge for at yngre forskere får utvikle seg som veiledere. 
 
Det kan være grunn til å vurdere om det bør presiseres at tiltaket 
handler om rendyrking av veilederrollen. Å skape møteplasser og 
å sikre at yngre forskere får praktisk støtte i å bygge 
veiledererfaring er to sentrale oppfølgingspunkter. Et tredje 
element er å støtte oppbygging av tilbud rettet mot veiledere ved 
fakulteter som i dag ikke har slike tilbud. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres med utsatt frist, og 
med vurdering av oppfølgingspunkter. 
 

11. Gjøre pilotprosjekt for opprykk-kurs til 
vitenskapelige toppstillinger til en permanent 
ordning for kvinner 
Avviksanalysen viser at likestillingsarbeidet er godt 
etablert og at UiB fullt ut oppfyller prinsippene. UiB 
ønsker likevel å videreutvikle sin praksis på området. 
UiB har i mange år hatt fokus på likestillingsarbeid, 
og har handlingsplaner for likestilling mellom 
kjønnene og for mangfold og inkludering. 
Universitetet ønsker flere kvinner i vitenskapelige 
toppstillinger og vil gjøre pilotprosjekt for opprykk-
kurs til en permanent ordning. 

Etablert ordning 
for opprykk-kurs 

H2020 Opprykkskurset for kvinner vil bli videreført på permanent basis i 
tråd med teksten i tiltaket. 
 
En mulig diskusjon i forlengelsen av dette, er tilpasninger i 
kurset/etablering av eget opplegg som også inkluderer forsker-
stillingskodene, jf. også tiltak 5. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket er gjennomført. 
 



9 
 

 

12. Akademisk CV og avbrudd i karriereløpet 
Atferdsreglene for rekruttering av forskere (Code) 
peker på viktigheten av at en CV med opphold i det 
akademiske løpet ikke skal diskvalifisere søkere. UiB 
er opptatt av at rekruttering skal skje på grunnlag av 
kvalifikasjoner, og ønsker å sikre en praksis der 
avbrudd ikke skal avskjære kvalifiserte søkere fra å 
bli vurdert. 
 
For å sikre ivaretakelse av dette prinsippet, skal 
fakultetene gjennomgå sine retningslinjer/veiledere 
for bedømming av søkere, herunder rutinene for 
hvilke arbeider som vurderes av sakkyndig komité. 
Gjennomgangen skal ta høyde for 
avbrudd/alternative karriereløp slik at rutinene ikke 
utilsiktet hindrer vurdering av søkere. 
 

Rutiner revidert H2021 Tiltaket retter seg mot de fakultetsvise retningslinjene for 
bedømming av søkere. Temaet er satt på agendaen i løpende 
dialog med fakultetene. Det vurderes at regler/rutiner 
gjennomgående tar høyde for avbrudd/alternative karriereløp, 
men at det kan være viktig å arbeide videre med kultur/praksis. 
Det kan også vurderes om universitetets felles regelverk bør 
presisere mer eksplisitt forpliktelsen til å ivareta søkere med 
avbrudd i karriereløpet. Oppfølging vurderes nærmere i 
sammenheng med varslet gjennomgang av forskriftene til 
Universitets- og høyskoleloven. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres, med fremdrift 
tilpasset departementets prosess med forskriftene. 
 

13. Kunnskapsgrunnlag diskriminering og 
mangfold 
Avviksanalysen viser til at forholdvis få forskere 
rekrutteres fra underrepresenterte grupper, selv om 
UiB arbeider aktivt for å fremme likestilling og 
mangfold. UiBs handlingsplan for mangfold og 
inkludering stiller krav om at ingen skal oppleve 
diskriminering, og at mangfoldperspektivet skal 
ivaretas ved utlysning. Gjennomgangen av OTM-R-
sjekklisten viste at en ikke har gode nok data i dag til 
å vurdere tiltak på dette området. Det iverksettes 
derfor tiltak for å etablere et system for bedre 
kunnskapsgrunnlag om likestilling, mangfold og 
diskriminering, som også kan brukes i arbeidet med 
reviderte handlingsplaner. 

System etablert, 
kunnskapsgrunnla
g 
foreligger 

H2021 Det er gjennomført en SPRINT-samling om temaet, og forslag 
herfra følges opp. En mulig løsning er etablering av en 
mangfoldskartlegging som kan gjennomføres f.eks. annethvert 
år. Universitetet er også involvert i et samarbeid med 
organisasjonen Papillon. 
 
Videre utvikling av tiltaket er også inkludert i utkast til 
handlingsplan for likestilling og mangfold: «Det skal innhentes 
relevant statistikk for å fremskaffe et godt grunnlag for å arbeide 
med tiltak rettet mot ansatte og studenter med ulike bakgrunner, 
orienteringer og livssituasjoner» (innsatsområde for mangfold og 
inkludering, delmål 6).  
 
Oppfølgingen må avklare hvilke data som skal innhentes, og 
tiltaket må også sees i sammenheng med tiltak 4 om styringsdata 
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 om rekruttering, og med videreutvikling av systemer knyttet til 
lønn (tiltak 15) og rapportering til myndigheter (DBH).  
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres, med fremdrift 
tilpasset Handlingsplan for likestilling og mangfold. 
 

14. Retningslinjer og arbeidsavtaler for ansatte som 
engasjeres i internasjonale arbeidsforhold og 
eksternt finansierte prosjekter 
Selv om UiB oppfyller kravene i C&C ved ansettelser, 
gjør økende deltakelse i internasjonale nettverk og 
eksternt finansiert prosjektarbeid at det bør 
utarbeides retningslinjer og arbeidsavtaler for 
ansatte som engasjeres i internasjonale 
arbeidsforhold og eksternt finansierte prosjekter. 
Retningslinjene og arbeidsavtalene må utarbeides i 
overensstemmelse med arbeidsrettslig og 
avtalemessig regulering i EØS-området, internasjonal 
og nasjonal rett. Det utarbeides felles retningslinjer, 
og deretter maler for arbeidsavtaler som regulerer 
UiBs internasjonale arbeidsforhold og 
eksternfinansierte prosjekter. 
 

Utarbeidede 
retningslinjer 
og maler for 
arbeidsavtaler 

Retning
s-linjer 
H2020 
 
Arbeids-
avtaler 
H2021 

Retningslinjer ble ferdigstilt iht. framdriftsplan. Som grunnlag for 
felles retningslinjer er det identifisert ulike typetilfeller, med 
tilhørende forslag til tilknytningsformer og prosedyrer. 
Retningslinjene gjelder for internasjonale arbeidsforhold knyttet 
til UiBs virksomhet, som reguleres av norsk og/eller annet lands 
regelverk fordi en arbeidsgiver eller en arbeidstaker ikke er norsk, 
eller arbeidet helt eller delvis skal utføres utenfor Norge.  
 
Formålet med retningslinjene er å regulere og veilede om UiBs 
internasjonale arbeidsforhold, ansettelse i internasjonale 
samarbeidsprosjekter og arbeidsavtaler for internasjonale 
arbeidsforhold. Retningslinjene danner utgangspunkt for konkret 
utforming av maler for arbeidsavtaler (tillegg til arbeidsavtaler).  
 
Arbeidet med avtalemaler er satt i gang, og avtaler vil utvikles 
gruppe for gruppe. MSCA-stipender prioriteres. Det er også 
etablert en avtale med eksternt firma for å sikre riktig 
praktiskhåndtering av internasjonale arbeidsforhold. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket videreføres med justert frist for 
punktet om arbeidsavtaler. Det settes opp milepæler for å sikre 
fremdrift. 
 

15. Utvikle lønnsmekanismene for å stimulere til 
forsknings- og utdanningskvalitet og aktiv 
formidling av vitenskapelig virksomhet 

Revidert 
lønnspolitikk 

V2020 Lønnspolitikken er gjennomgått og revidert i tråd med tiltaket, i 
samarbeid med de ansattes organisasjoner. Lønnspolitikkens 
kriterier for forsknings- og undervisningsstillinger er gjennomgått 
særskilt. 
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Den lokale lønnspolitikken fastsettes ved avtale 
mellom arbeidslivpartene ved UiB i henhold til 
nasjonal hovedtariffavtale. Den er en felles plattform 
for hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke 
lønnsmessige tiltak som skal til for å nå 
virksomhetens mål. Lønnspolitikken er en integrert 
del av virksomhetens personalpolitikk, og gir blant 
annet retningslinjer for lønnsfastsetting ved utlysing 
og tilsetting, og kriterier for vurdering av individuell 
lønn for vitenskapelige stillinger. Selv om UiB på 
denne måte oppfyller C&C-kravene på området, 
ønskes det å utvikle lønnsmekanismene som brukes 
for å stimulere til forsknings- og utdanningskvalitet 
og aktiv formidling av vitenskapelig virksomhet.  
 
Universitet vil revidere lønnspolitikken, herunder 
virkemidlene og praksis som er etablert for FOU-
stillingene. 
 

 
Det er etablert en ny struktur som skal gjøre det enklere for 
ansatte å orientere seg i dokumentet. Dokumentet er nå delt i 
fire deler: 

1. Mål og kriterier 

2. Lønnsplassering ved utlysning og ansettelse 

3. Lønnsendring eller stillingsomgjøring etter forhandlinger 

4. Lokale lønnspolitiske særavtaler 

 
Lønnsutvikling i stillingsgrupper følges opp gjennom bl.a.: 

- Arbeid med lønnsstatistikk og minstelønnstiltak 

- Særavtale om vurdering av lønnsvilkår for ansatte som 

tildeles kompetanseopprykk til professor 

- Særavtale om vilkår for lønnsfastsettelse for ansatte som 

oppnår prestisjefylte prosjekter, status som fremragende 

underviser eller bidrar inn i eksternt finansierte 

prosjekter lagt til UiB 

 
Lønnspolitikken er oversatt til engelsk og er publisert slik at den 
kan omtales/synliggjøres overfor søkere. 
 
En viktig oppfølging av tiltaket er informasjon og bevisstgjøring 
for å bidra til at ledere i hele UiB-organisasjonen tar i bruk 
virkemidlene. HR-avdelingen bør tilby støtte i dette i sin dialog 
med fakultetene om bruken av lønnsmekanismene. 
 
Forslag til konklusjon: Tiltaket er gjennomført iht. plan. 
 

 


