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 Endring av retningslinjer for innstegstillinger

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 21/16, retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen

 
Saken gjelder:
Universitetsstyret vedtok den 11.02.2016 Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved 
Universitetet i Bergen. Retningslinjene omfatter, etter forslag fra universitetsdirektøren, bare 
førsteamanuensisstillinger.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for økonomi har henvendt seg til 
universitetsledelsen med forespørsel om å få bruke innstegsstilling ved ansettelse i 
postdoktorstilling. Det mener de er nødvendig for å klare å rekruttere flinke økonomer rett fra 
doktorgrad i konkurranse med utenlandske institusjoner, spesielt via «job-market» som er 
knyttet til det årlige møte i American Economic Association.

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår gir hjemmel for å ansette i postdoktorstilling. UiB 
kan derfor åpne for en slik løsning ved en tilføyelse i retningslinjene der universitetsstyret gir 
rektor fullmakt til å innvilge ansettelse i postdoktorstilling etter søknad fra fakultet. 
Tilføyelsen foreslås inntatt som nytt avsnitt under punkt 4 i Retningslinjer for bruk av 
innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen. Punkt 4 vil da lyde:

4. Professorstilling
Ved tilsetting i ei førsteamanuensisstilling vert kandidaten gitt høve til å kvalifisere seg for 
fast tilsetting i ein professorstilling i åremålsperioden. I perioden vedkomande er 
åremålstilsatt på innstegsvilkår gjeld ikkje ordninga med opprykk til professor etter 
kompetanse. Åremålsperioden er seks til sju år.

«Rektor kan etter søknad frå fakultet innvilge tilsetting i ei postdoktorstilling med høve til å 
kvalifisere seg for fast tilsetting i ei førsteamanuensisstilling. Søknaden må grunngi kvifor ein 
ønskjer tilsetting i ei postdoktorstilling og ikkje i ei førsteamanuensisstilling.»  

Universitetsdirektøren sine kommentarer:

Universitetsdirektøren mener det kan være hensiktsmessig at det i våre retningslinjer også 
åpnes for å ansette i postdoktorstilling - med mulighet til å kvalifisere seg til fast 
førsteamanuensisstilling. Ved å gi rektor fullmakt til å innvilge etter begrunnet søknad, vil det 
likevel fortsatt være tydelig at hovedregelen for bruk av innstegsstillinger ved UiB er 
ansettelse som førsteamanuensis - med mulighet til å kvalifisere seg til fast professorstilling.
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Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar at det i Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger inntas 
bestemmelse i punkt 4 som gir rektor fullmakt til å innvilge ansettelse i postdoktorstilling etter 
søknad fra fakultet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

14.09.2016/Jan Frode Knarvik/Britt-Karin Muri




