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Instituttstyrets rolle ved nye stillinger 
 
Vi viser til henvendelse fra instituttleder på IAKH 10. juni 2014, på vegne av instituttstyret, som ber om 
en begrunnelse på fakultetsledelsens beslutning om at kunngjøringstekster ikke skal behandles i 
instituttstyret. 
 
Ifølge Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet, samt IAKHs styrings- og 
administrasjonsreglement, står følgende om instituttstyrets myndighetsområde: 
«Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvaret for å fastlegge overordnede 
mål, prioriteringer og strategier for virksomheten..». Fakultetsledelsen tolker dette slik at stillingsplaner 
ligger innenfor dette myndighetsområdet. Utformingen av den enkelte kunngjøringstekst vil derimot 
falle utenfor. Det vil derfor være instituttledelsen som er ansvarlig for utforming av forslag til 
kunngjøring, basert på stillingsplanen, som så vedtas av tilsettingsutvalget. Dette er i tråd med 
instituttleders myndighetsområde som er å ha «overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle 
oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å 
avgjøre løpende enkeltsaker.» 
For øvrig skal instituttstyret innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet. Se 
lenke til begge reglementene: 
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/organisasjon/beslutninger/normalregler.html 
http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/styrings-adm-reglement-iakh.html 
 
Ifølge normalreglene har ikke behandling av kunngjøringstekster vært en del av instituttstyrenes 
myndighetsområde siden 2003. Det har likevel vært noen institutter som har fortsatt med dette, 
inkludert IAKH.  
Fakultetsstyret vedtok nye retningslinjer for stillingsplaner ved HF 3. april 2014. Det følger av 
retningslinjene at stillingsplaner skal vedtas i instituttstyret, og at stillinger kan lyses ut når 
stillingsplanen er godkjent av dekanen. I den forbindelse ønsker fakultetsledelsen at alle institutter 
følger lik praksis med behandling av stillinger. Det betyr at ingen instituttstyrer skal behandle selve 
forslaget til kunngjøring, men at de kan få den til orientering. Dette vil være i tråd med normalreglene. 
På HFs nettsider under rekruttering står det også at alle kunngjøringstekster skal være forankret i 
instituttenes stillingsplaner. Før stillingen kunngjøres skal den godkjennes av tilsettingsutvalget for 
vitenskapelige stillinger.  

Med vennlig hilsen 
 
Trine Syvertsen 
dekan 

Thorbjørn Nordbø 
fung fakultetsdirektør 

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk 

godkjenning.  
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