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Prosess ny instituttleder 2017-2020 

 
Tilsettingsperioden for sittende instituttleder løper ut 31. desember 2016. I henhold til 

ILOS’ styrings- og administrasjonsreglement § 2.2 heter det at ”Instituttleder velges eller 

tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, jf. § 4, se 

også § 5.” Gjeldende ordning for ILOS er tilsetting av instituttleder.  

 

Prosessen og tidsplan 

Ved tilsetting skal kunngjøringsteksten behandles i fakultetets tilsettingsutvalg for 

vitenskaplige stillinger (TUV). Instituttet oppnevner så en intervjukomité bestående av 

representanter fra instituttet, dekanatet og organisasjonene. Komiteen velger ut søkere til 

intervjuer, gjennomfører disse og leverer sitt forslag til innstilling til styret ved ILOS som 

så avgir sin innstilling for endelig behandling i TUV. 

 

 

Dato Milepæl 

29. april TUV behandler utlysningstekst 
8. mai Kunngjøring av instituttlederstillingene ved HF 
5. juni Søknadsfrist 
August/september Intervjuer 
Tidlig september Instituttstyret innstiller til TUV 
30. september TUV fatter vedtak om tilsetting 
1. januar 2017 Instituttleder tiltrer 

 

 

 

 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/normalreglement.html
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Prosess og tidsplan ved endring av ordning 

Dersom instituttstyret ønsker å endre ordningen med tilsatt instituttleder, må styret fatte 

et vedtak om dette. En eventuell endring behandles ikke av fakultetsstyret, men går direkte 

fra instituttstyret til Universitetsstyret, i henhold til UiOs Reglement for tilsetting og valg 

av ledere ved fakulteter og institutter, § 1, 4. avsnitt. 

 

Hvis styret vedtar en endring i dagens ordning, må saken fremmes for Universitetsstyret i 

løpet av våren og senest i møte 3. mai, med dokumentfrist 15. april. Fakultetsstyret 

nedsetter så en valgkomité i sitt møte 24. juni. 

 

Dekanen fastsetter og kunngjør valgperiode for valget på instituttleder/stedfortreder for 

instituttleder. Tidlig i høstsemesteret fastsetter instituttets valgstyre en tidsplan i tråd med 

Valgreglement for Universitetet i Oslo § 23.   

 

Valg av instituttleder/stedfortreder for instituttleder finner sted i høstsemesteret og 

avholdes før instituttstyrevalget. Det er åtte dagers klagefrist. 

 

Virkningsdato for valgt leder er fra 1. januar 2017.  
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