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Tilsetting av instituttleder – oppnevning av intervjukomité 

Instituttleders åremålsperiode går ut 31. desember 2016. Stillingen vil snart bli lyst ut med planlagt 

søknadsfrist 5. juni 2016. 

 

UiOs Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter beskriver saksgangen 

ved tilsetting og valg, se § 8 Vurdering av søkere.  

 

Det skal oppnevnes en intervjukomité i forbindelse med tilsettingen. Styret skal behandle 

instillingen fra komiteen før den endelige beslutningen om ansettelse gjøres i fakultetets 

tilsettingsutvalg (TUV) 30. september 2016, med tanke på oppstart av det nye åremålet 1. januar 

2017. Det er naturlig å opprette en komité under styret, som instituttets høyeste valgte organ.  

 

Dekanatet har foreslått noen endringer fra da nåværende instituttleder ble tilsatt, slik at det blir 

færre medlemmer i intervjukomiteen. Dekanatet har bestemt at komiteens sammensetning skal 

være følgende:  

 

- Dekan 

- En fast vitenskapelig ansatt 

- En studentrepresentant 

- En organisasjonsrepresentant 

Administrativ leder er sekretær for komiteen. 

Dersom instituttleder er inhabil (for eksempel søker stillingen på ny), har Sivilombudsmannen 

uttalt at ingen underordnede kan sitte i intervjukomiteen. Dette fordi Sivilombudsmannen mener 

at intervjukomiteen fatter en "avgjørelse", og da kan ikke underordnede sitte i komiteen. Det betyr i 

praksis at den vitenskapelige ansatte fra instituttet ikke kan være deltager i komiteen. Da kan enten 

en vitenskapelig ansatt fra et annet institutt delta, eller den vitenskapelig ansatte fra ILOS kan 
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delta som bisitter. Vi mener at det er naturlig at en ansatt fra ILOS i så fall deltar i intervjuene som 

bisitter. 

Komiteen må sette av tid til intervjuer i uke 33 (intervjudag mandag 15. august). Innstillingen skal 

behandles i instituttstyrets første høstmøte, og i fakultetets tilsettingsutvalg 30. september. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar å oppnevne følgende intervjukomité: 

 

- Dekan Arne Bugge Amundsen 
- Professor Hans Petter Helland 
- En studentrepresentant 
- Et medlem fra tjenestemannsorganisasjonene (oppnevnes av fakultetet)  

 

Administrativ leder er sekretær for komiteen. 

 
 


