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Behandling av kunngjøringstekster 
 

Instituttstyret fastsetter hvilke fast vitenskapelig stillinger som skal lyses ut. Normalt skjer dette gjennom at 

styret vedtar stillingsplanen. Så lenge innholdet i stillingen er klart definert i stillingsplanen, behandles ikke 

kunngjøringsteksten i instituttstyret, men legges frem som en orienteringssak. 

I de tilfellene instituttleder ønsker å lyse ut en stilling hvor instituttstyret ikke har bestemt innholdet i 

stillingen, må innholdet i stillingen behandles som vedtakssak i styret. Det kan blant annet gjelde stillinger 

instituttet får i tillegg til stillingsplanen eller når stillingsplanen er så vag at innholdet ikke er gitt.  

 

Bakgrunn 

Fakultetet har gjennomgått saksgangen for kunngjøringer, og har i den sammenheng informert instituttene 

om at utlysningstekster ikke skal behandles av instituttstyret så lenge de er forankret i instituttenes 

stillingsplan. Kunngjøring av fast vitenskapelig stillinger behandles av tilsettingsmyndigheten, som er 

fakultetets Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. 

Da instituttstyret ble orientert om prosedyren i møtet 11.6.2014 (O-sak C.17), fremkom det spørsmål om 

bakgrunnen, og det ble ytret ønske om en skriftlig begrunnelse fra fakultetet. Denne begrunnelsen er nå 

mottatt og vedlagt. 

Instituttleder ser at endringen innebærer at instituttstyret blir mindre involvert i utlysningen av 

vitenskapelige stillinger ved instituttet enn det som har vært praksis ved IAKH. Tidligere praksis synes ikke å 

ha tatt tilstrekkelig hensyn til den reglementsfestede arbeidsfordelingen mellom styret og instituttleder, 

der styret har et strategisk ansvar (samt et kontrollansvar) spesifisert i styringsreglementet (vedlagt), mens 

instituttleder har «overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er 

tillagt instituttstyrets myndighetsområde». Tilsetting av faste vitenskapelige medarbeidere er kanskje det 

viktigste saksfeltet ved et universitetsinstitutt. Styret må derfor sikres en sentral rolle i tilsettingssaker. 

Denne rollen ivaretas normalt gjennom at styret vedtar stillingsplanen og behandler (som vedtakssak) 

intervjukomiteens innstilling før den sendes fakultetets tilsettingsutvalg. Forslag om utlysning av stillinger 
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som ikke ligger i stillingsplanen, eller ikke er tilstrekkelig presisert der, må etter instituttleders oppfatning 

behandles som vedtakssaker i styret. Styrebehandling av utlysningstekster for stillinger som styret allerede 

har vedtatt å utlyse, forsinker prosessen, åpner for omkamper og reduserer forutsigbarhet og tydelighet i 

saksbehandlingen. 

Styret kan tenkes å være bekymret for at instituttleder utlyser stillinger med en kunngjøringstekst som 

dreier stillingens innhold bort fra styrets intensjon. At styret får seg forelagt utlysningsteksten som 

orienteringssak, gir en mulighet til å varsle en slik bekymring og avverge eventuelle misforståelser. (Det 

forutsettes at styremøtet kommer før kunngjøringsteksten offentliggjøres.) Styret har dessuten en 

sikkerhetsventil i og med at innstillingen fra intervjukomiteen må vedtas av styret før den sendes fakultetet. 

Dersom styret anser at instituttleder gjennom utlysningsteksten har gått på tvers av styrets intensjon, kan 

styret nekte å vedta innstillingen. En slik saksgang vil naturligvis være svært uheldig for instituttet, hvilket er 

et sterkt insentiv for instituttleder til å bestrebe seg på å unngå dette. 

 

Henvisning til reglement 

Styrings- og administrasjonsreglementet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra HF om instituttstyrets rolle ved nye stillinger 

http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/styrings-adm-reglement-iakh.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html

