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Tilsetting av instituttleder 2021-2024
Bakgrunn
Tilsettingsperioden for sittende instituttleder løper ut 31. desember 2020. I henhold til
ILOS’ administrasjons- og styringsreglement § 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. I ILOS’ styremøte 19.
mai 2008 ble det vedtatt at stillingen som instituttleder skulle lyses ut og tilsettes, og dette
har siden vært den gjeldende ordning. En eventuell endring av ordning må behandles av
Fakultetsstyret og Universitetsstyret, jf. UiOs valgreglementets §20.2.

Beskrivelse av ordningene
Forholdet til styret samt stillingsbeskrivelse er den samme for valgt og tilsatt leder.
Forskjellen ligger i prosessen og kandidattilfanget. Ved tilsetting kan både interne og
eksterne komme i betraktning, mens det kun er fast vitenskapelig ansatte i minst halv
stilling som kan velges.

Prosessen og tidsplan
Ved tilsetting skal kunngjøringsteksten først behandles i instituttstyret, som fremmer et
forslag for fakultetsstyret, som vedtar denne. Instituttstyret oppnevner så en intervjukomité. 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
fakultetsstyret.
Hvis styret vedtar en endring i dagens ordning, må saken fremmes for Fakultetsstyret og
deretter Universitetsstyret. Fakultetsstyret vil da nedsette en valgkomité. Dekanen
fastsetter og kunngjør valgperiode for valget på instituttleder/stedfortreder for

2

instituttleder. Instituttets valgstyre fastsetter en tidsplan i tråd med Valgreglement for
Universitetet i Oslo, § 23. Virkningsdato for valgt leder er 1. januar 2021.

Tidsplan
Dersom styret ønsker å opprettholde gjeldende ordning, gjelder følgende tidsplan for
prosessen:







Kunngjøringsteksten godkjennes av instituttstyret 20. januar 2020
Kunngjøringsteksten godkjennes av fakultetsstyret 14. februar 2020
Kunngjøring 17. februar 2020
Søknadsfrist 6. mars 2020
Tilsettingsvedtak i fakultetsstyret 12. juni 2020
Tiltredelse 1. januar 2021

