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Kunngjøring av stillinger som instituttleder ved seks institutter 
 

Saksopplysninger/sakssammendrag 
Nåværende instituttlederperiode for seks av våre institutter utløper ved utgangen av 2020. (Ved IMK sa 

forrige instituttleder opp i åremålsperioden, slik at neste kunngjøring av instituttleder for IMK vil komme på 

et senere tidspunkt). 

Søknadsfrist er planlagt til 20. april, og intervjuer planlagt gjennomført før sommeren. Instituttstyrene er 

innstillende organ, og tilsetting vedtas i fakultetsstyret 25. september. 

Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av reglement for tilsetting av ledere ved fakultetet og institutter på UiO at:  

Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av fakultetsstyret selv. 

Instituttstyret ved instituttet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor fakultetsstyret. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/tilsetting-ledere.html 
 

Instituttstyrene har vedtatt forslag til kunngjøringstekst i følgende styremøter: 

20. januar (ILOS), 23. januar (IFIKK), 27. januar (IMV og ILN), 5. februar (IAKH) og IKOS 6. februar. 

Hovedproblemstillinger 
1. Felles tekst 

Det er utarbeidet en felles kunngjøringstekst som er sendt til enhetene. Det er ønskelig at den er lik 

for alle instituttlederstillingene. I de ulike instituttstyrevedtakene er det foreslått noen endringer i 

denne (se IFIKK, IKOS og IAKH). Innspill til fellesteksten ligger i vedleggene fra instituttene. 

Fakultetsstyret må ta stilling til om det skal gjøres noen endringer i den felles kunngjøringsteksten. 
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2. Beskrivelse av enhet og spesielle utfordringer 

Enhetene er blitt bedt om å lage en beskrivelse av sin enhet og si noe om sine spesielle 

utfordringer. Disse vil være særegne for hvert institutt i hver kunngjøringstekst. Fakultetsstyret må 

ta stilling til om disse tekstene er dekkende for enheten. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Stillingene skal finansieres innenfor rammene av enhetenes budsjett og kostnadene ligger inne i enhetenes 

langtidsbudsjett. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret vedtar kunngjøringstekster for instituttlederstillinger ved HF 2021-2024 med 1) felles del for 

alle instituttene (beskrivelse av stillingen, kvalifikasjonskrav og arbeidsvilkår og søknadsformalia) og 2) 

spesifikk beskrivelse av hvert institutt. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille tekstene med de endringer som 

fremkom i møtet. 

Tilsettingen er for en periode på fire år. Stillingene finansieres av instituttene. 

 

 

Vedlegg: 

 Saksnotat Kunngjøringstekst for instituttlederstillinger ved HF (2021-2024) 

o Forslag til kunngjøringstekst fra ILOS 

o Forslag til kunngjøringstekst fra IFIKK 

o Forslag til kunngjøringstekst fra IMV 

o Forslag til kunngjøringstekst fra ILN 

o Forslag til kunngjøringstekst fra IAKH 

o Forslag til kunngjøringstekst fra IKOS 

o Sammenstilling av instituttbeskrivelsene. 

 


