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KOMITE FOR TILSETTING AV INSTITUTTLEDER PÅ IMK  
Det vises til informasjon om prosessen for tilsetting av instituttleder gitt i forkant av og på forrige 

styremøte.  

Det skal tilsettes ny instituttleder ved IMK. Utlysningen ligger ute med frist 2. juni 2016  

http://uio.easycruit.com/vacancy/1629803/61723?iso=no  

Det skal nedsettes en komité for vurdering av søkere til stillingen. Reglementet for tilsetting av ledere ved 

fakulteter og institutter (http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/tilsetting-ledere.html#toc9), 

§8, slår fast følgende:  

«Instituttlederstillingen er en faglig-administrativ lederstilling og ikke en forsknings- og 

undervisningsstilling. Det skal derfor ikke oppnevnes en ordinær vitenskapelig bedømmelseskomité i 

forbindelse med innstillingen.  

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.» 

Dekanatet har bestemt at komiteen skal (minimum) bestå av dekan, vitenskapelig ansatt, 

organisasjonsrepresentant og student.  Samtidig ble det presisert at hvis instituttene mener at 

lederegenskaper best kan vurderes ved å ha to vitenskapelige representanter i komiteen, skal dekanatet 

ikke motsette seg det.   

HF har også satt foreløpige datoer til intervjuer med kandidater til stillingen på IMK: tirsdag 16.august kl 

0900-1200.  

Med bakgrunn i dette foreslår instituttlederen som følger: 

Forslag til vedtak: For å sørge for en helhetlig vurdering av kandidatene og med hensyn til at 

lederkompetanse er et sentralt vurderingskriterium for denne stillingskategorien, foreslås det at 

nåværende instituttleder deltar i komiteen på IMKs vegne sammen med en annen vitenskapelig ansatt 
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nominert av styret. Dersom det kommer flere alternative forslag, blir det foretatt en votering med 

påfølgende vedtak i styremøtet.  

Studentutvalget bes om å formidle navnet på en studentrepresentant i styremøtet. 


