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Nedlegging av Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) ved IAKH. Fullmakt
til instituttleder
Bakgrunn
Styret ved IAKH vedtok i møte 20.5.2005 å nedsette et Innstillings- og tilsettingsutvalg for faglige stillinger
bestående av 5 medlemmer, alle utgått fra styret. Utvalget ledes at instituttleder. Utvalget har hatt
følgende sammensetning:





Gruppen fast vitenskapelig ansatte (FVA): to medlemmer og to varaer,
Gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte (MV): ett medlem og en vara,
Gruppen teknisk/administrativt personale: ett medlem og en vara,
Gruppen studenter ved IAKH: ett medlem og en vara

Noe av beveggrunnen til at utvalget i sin tid ble opprettet var ønsket om større fleksibilitet, i det et lite
organ kan kalles inn på kortere varsel enn det er mulig med instituttstyret (IS). I tillegg var det et ønske fra
instituttledelsens side å minske mengden fortrolige dokumenter som var i omløp.
Instituttleder vil nå foreslå at ITU nedlegges med følgende begrunnelse:
Det er ønskelig å forankre tilsettingsprosesser litt bredere, dvs. i hele styret. Det er også et mål å redusere
antall organer som strengt tatt ikke er nødvendige i medhold av lover eller reglementer. Det man mister av
fleksibilitet kompenseres ved en bredere forankring og forståelse av tilsettinger i faglige stillinger ved våre
fag. Den manglende fleksibiliteten kan kompenseres med noen flere styremøter. Dette betyr ikke mange
flere møter, for så mange tilsettingssaker har vi tross alt ikke.
§ 7, Innstillingsutvalget, i IAKHs gjeldende Styrings- og administrasjonsreglement må endres ved at siste
ledd i paragrafen fjernes: ”Institutt for arkeologi, konservering og historie har med vedtak i møte 20.5.2005
opprettet et eget innstillings- og tilsettingsutvalg.” Under forutsetning av at dette forslag blir vedtatt av IS,
så reglementsendringen godkjennes av fakultetet.
Instituttleders fullmakt til å nedsette sorteringskomité, sakkyndig komité og intervjukomité.
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I UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger heter det at så vel sorterings- som
sakkyndig komité og intervjukomiteen nedsettes av "innstillingskomiteen [styret] eller den som
bemyndiges". Styret ved IAKH (eller ITU) har aldri formelt gitt instituttleder slik bemyndigelse, selv om det i
praksis i lang tid har vært instituttleder som har nedsatt disse komiteene. Denne sedvanen er dessuten i
tråd med veiledningen HF har utarbeidet for bruk av sorteringskomité. Instituttleder ber nå om en formell
bemyndigelse.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret går inn for å nedlegge ITU med umiddelbar virkning. Instituttleder gis en permanent fullmakt
til å nedsette sorteringskomité, sakkyndig komité og intervjukomité for bedømmelser i faglige stillinger.

Vedlegg:
-

Veiledning for bruk av sorteringskomité ved tilsetting i stilling som førsteamanuensis og professor
ved HF (foreløpig utkast, men i bruk)

