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Ansettelsessaker og styrets rolle

– hva er offentlig og hva er unntatt offentlighet
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Lovhjemmel

• Offentlighetslova 

– Hovedregel: alle saksdokumenter er offentlige 

hvis ikke konkrete unntak.

– Unntak: ansettelsessaker § 25. «kan»

– Forskjell mellom taushetsplikt vs unntatt 

offentlighet

– Søkerlister offentlige, kan be om unntak.

– Merinnsyn § 11

• Sakkyndige vurdering 

• Prøveforelesninger

• Sakskart, tidsplaner, hvem som sitter i komiteene? 4



Forvaltningsloven og forskrift kap 5

– Vedtak i ansettelsessaker er unntatt regler om 

begrunnelse og regler om klage

• Merknader legges ved saken

• Kan klage på saksbehandlingsfeil (sendes uten 

ugrunnet opphold til Universitetsstyret)

– Søkerne har rett på følgende opplysninger 

(forskriftens kap 5):

• Faktiske opplysninger om parten selv og hva de har 

sagt på intervju (ikke vurderinger)

• Utvidet søkerliste

• Søknadene til de innstilte og fakta om dem

5



Formål med unntak

Offentligheten:

• Personlig hensyn veies opp mot offentlige 

hensyn. Offentlige hensyn ikke så 

tungtveiende.

• Vurdering av personlig egnethet

– Ingen vil sitte i komiteer, vanskeliggjør arbeidet 

med å være åpen og ærlig, redd for konsekvenser

– Tør ikke søke stillinger hvis omtale av egnethet 

kommer ut til allmennheten
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Dokumenter i ansettelsessak

– kunngjøringstekst (+ søkerliste) – offentlig 

– sorteringskomiteens vurdering- unntatt offentlighet. Sendes til 

søkerne.

– sakkyndig vurdering- unntatt offentlighet. Meroffentlighet på 

fakultetet. Alle kan lese den.

– intervjukomiteens vurdering – unntatt offentlighet. Søkerne får vite 

fakta, ikke vurderinger.

– instituttstyrets innstilling – unntatt offentlighet. Søkerne kan få vite 

rangering av innstilte. 

– TUV s vedtak. Hvem som tilsettes offentlig (navn på nett). Søkerne kan få 

vite rangeringen av innstilte.
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Instituttstyremedlemmers ansvar

• Innsyn i ansettelsessaker som er unntatt offentlighet (bygger på tillit)

• Ansvar for å ansette den best kvalifiserte ut fra sakens dokumenter 

(er saken tilstrekkelig opplyst?)

• Ansvar for å ikke spre informasjon fra saker og diskusjon i styret til 

fagmiljø, allmennheten.

• Ansvar å ikke diskutere ansettelsessaker med andre

• Innsyn gis av personal på fakultetet. Alle henvendelser vedr saker 

skal rettes dit. 

Konsekvenser ved lekkasjer:

• Brudd på regelverket

• Brudd på lojalitetsplikten og tillit 

• Tilliten til tilsettingsprosesser svekket, alvorlig
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