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Oppnevning av komité ved ansettelse av instituttleder (SKO 1475) 

ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Henvisning til lov- og regelverk 
Universitets- og høgskoleloven. Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. 

Forvaltningsloven. 

Bakgrunn for saken 
Våren 2020 skal det tilsettes nye instituttledere på 6 av fakultetets institutter, herunder Institutt for 

arkeologi, konservering og historie. 

Det følger av reglement for tilsetting av ledere på UiO at innstillingsorganet eller den 

innstillingsorganet bemyndiger kan oppnevne en komité for å tilsette ny instituttleder. Det står videre 

ift sammensetning: «Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte at kravene til en 

helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og personlig egnethet kan 

vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å ta med en felles representant i 

komiteen. Lederkompetanse er et sentralt vurderingskriterium for denne stillingskategorien.» 

Tidsplan 

Søknadsfrist er 20. april 2020. Intervjuer vil finne sted i tidsrommet uke 19-25. For Institutt for 

arkeologi, konservering og historie er det foreløpig satt av følgende datoer: 26.05.2020 og 28.05.2020 

Sammensetning av intervjukomiteen 
Dekanens forslag til sammensetning av intervjukomiteene ved tilsetting av instituttleder:  

1. Dekan 

2. To fast vitenskapelig ansatte (FVA) – én kvinnelig og én mannlig 

3. Én student 

4. Én tjenestemannsrepresentant 

5. Én administrativ leder 

6. Én fast vitenskapelig ansatt fra et annet institutt som har instituttledererfaring 
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Dersom instituttleder søker på ny, kan ikke ansatte ved instituttet sitte i intervjukomiteen. Dette følger 

av tolkning av Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, som slår fast at «[e]r den overordnede tjenestemann 

ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme 

forvaltningsorgan.» Dette gjelder også ansatte som er medlemmer av instituttstyret. I slike tilfeller kan 

de faste FVA bli med som bisittere fra instituttet. Dekanen vil så oppnevne to FVA og en administrativ 

leder fra et annet institutt. 

Forslag til intervjukomité 
Det humanistiske fakultet foreslår følgende medlemmer:  

 Dekan Frode Helland 

 Tjenestemannsrepresentant Tina Næss 

 Professor Karen Gammelgaard, instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og 

europeiske språk 2013-2020 

 

Institutt for arkeologi, konservering og historie foreslår følgende medlemmer til intervjukomiteen: 

 Professor Per Ditlef Fredriksen 

 Professor Hilde Henriksen Waage 

 Student Vera Raudberget Fiveland 

 Administrativ leder Raghnild Rebne 

 

Alle foreslåtte medlemmer har sagt seg villig til å påta seg vervet under forutsetning av at de er habile.  

 

Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta, for eksempel som følge av inhabilitet, delegeres 

oppnevning av nytt medlem til dekanen. Dersom det gjelder mannlig eller kvinnelig FVA eller 

studentrepresentant, delegeres oppnevning av nytt medlem til instituttleder eller dennes 

stedfortreder. 

 

I vurdering av søkerne til instituttlederstillingen vil det bli benyttet ekstern bistand fra Habberstad til 

dybdeintervju, testing og referansesjekk på de mest kvalifiserte kandidatene, etter 

førstegangsintervju. 

 

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til komité, og utpeker Per Ditlef Fredriksen og Hilde 

Henriksen Waage som FVA-medlemmer av komiteen, Vera Raudberget Fiveland som studentmedlem 

og Ragnhild Rebne som administrativ leder-medlem. Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan 

delta (for eksempel pga. inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen. 


