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Punkt nr. i rapporten  Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 

 
5.1. Tiltak som institusjonen selv bør iverksette 

  a. Opprydding og 
innføring av systematisk 
kontroll  

Hver enkelt institusjon skal foreta en 
gjennomgang av egen andel midlertidig 
tilsetting, og utarbeide systematisk 
oversikt over hjemmelsgrunnlag, 
varighet og andre relevante forhold, slik 
arbeidsgruppen har skissert i 
utredningens pkt 3.3 a.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens forslag og 
har allerede iverksatt oppfølgingen. 

b. Opplæring  Det bør lokalt iverksettes systematisk 
opplæring for å sikre nødvendig 
kunnskap om grunnlag og premisser 
knyttet til midlertidig tilsetting, jf 
utredningens pkt 3.3 c.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens forslag og 
har allerede iverksatt oppfølgingen. 

c. Fast tilsetting av 
støttepersonale på 
eksternt finansierte 
prosjekter  

Institusjonene bør i hovedsak benytte 
fast tilsetting for teknisk-administrativt 
personale knyttet til eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Som det fremgår 
av utredningens pkt 3.1 bør 
dimensjonering av støttetjenester i 
større grad ses i forhold til 
prosjektportefølje over tid, fordi krav til 
spesialisering ikke er like høye for 
støttepersonale som for forskere.  

UiO slutter seg til intensjonen om å redusere 
bruken av midlertidighet for denne gruppen, 
men mener at en absolutt regel kan få negative 
følger for virksomheten, jf. argumentasjonen i 
UiOs høringsbrev. 

d. Fast tilsetting av 
undervisningspersonale 

 Institusjonene må sørge for å ha 
systemer som sikrer at også personale i 
rene undervisningsstillinger som 
hovedregel tilsettes fast, i samsvar med 
lovverkets forutsetning. Det må foretas 
konkret vurdering ved hver enkelt 
tilsetting, slik at midlertidig tilsetting 
konsekvent begrenses til tilfeller som 
faller inn under lovverkets 
unntaksregler, jf utredningens pkt 3.2.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 
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e. Fast tilsetting av 
forskere på eksternt 
finansierte prosjekter  

Hovedprinsipp bør være at forskere på 
eksternt finansierte prosjekter av 
varighet over fire år skal tilsettes fast, jf 
utredningens pkt 3.1. Utvalgets flertall 
vil kombinere dette med forslag om at 
denne gruppen arbeidstakere ikke skal 
omfattes av fortrinnsrett til annen 
stilling ved eventuell oppsigelse. Se pkt 
5.3 d med forslag til forskriftsendring. 
Med det vilkåret kan institusjonene 
benytte større grad av fast tilsetting 
uten å risikere at 
fortrinnsrettsordninger avskjærer 
kvalifikasjonsprinsippet ved 
rekruttering.  

UiO slutter seg til intensjonen om å redusere 
bruken av midlertidighet for denne gruppen, se 
for øvrig høringsbrevet.  

f. Langsiktig planlegging  Arbeid med langsiktige 
bemanningsplaner og systematisk 
karriereplanlegging bør tillegges tung 
vekt.  

UiO er enig i arbeidsgruppens vektlegging av 
betydningen av langsiktig planlegging og har 
allerede startet dette arbeidet. 

 

5.2 Tiltak som eierdepartementet bør iverksette     

a. Årlig dialog om bruk 
av midlertidig tilsetting 

 Institusjonene bør årlig bes om å gi KD 
informasjon om bruken av midlertidig 
tilsetting, i form av en overordnet, grov 
oversikt.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 

b. Pålegg om lokale 
drøftinger mellom 
partene 

 Institusjonene bør pålegges å 
gjennomføre årlig revisjon i forbindelse 
med de lokale parters drøfting av 
bruken av midlertidig tilsetting, 
tilsvarende den drøftingsordningen som 
følger av aml § 14-9, første ledd.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling 
om at midlertidighet blir gjenstand for 
oppmerksomhet og et viktig tema i dialogen 
med partene, men ber samtidig om at behovet 
for pålegg om en årlig revisjon vurderes nøye. 

c. Kompetanseutvikling  KD bør bidra til kompetanseutvikling, i 
form av skriftlig veiledning/rundskriv 
om gjeldende rammer for midlertidig 
tilsetting og eventuelt aktiv 
kursvirksomhet. Som nevnt i 
utredningens pkt 3.3 c vil 
opplæringsansvaret primært ligge på 
institusjonen selv. Behov for felles 
referanserammer og forståelse av 
gjeldende lovverk kan imidlertid tilsi at 
også departementsnivå bør delta med 
koordinert opplæring.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 
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5.3 Tiltak som krever endringer i lov eller forskrift     

a. Tjenestemannslovens 
§ 3 nr 2 bokstavene a og 
b  

Det bør foretas en vurdering av tjml § 3 
nr 2 bokstav a, som åpner for 
midlertidighet når ”tjenestemannen 
trengs bare for et bestemt tidsrom eller 
for å utføre et bestemt oppdrag”, samt 
av tjml § 3 nr 2 b, som hjemler adgang 
til midlertidig tilsetting når ”Arbeidet 
ennå ikke er fast organisert og det 
derfor er usikkert hvilke tjenestemenn 
som trengs”.  

Dette er omtalt i høringsbrevet. 

b. Tjenestemannslovens 
forskrift §§ 2 nr 4, 7 nr 2 
bokstav b og 11 nr 3 

 I forhold til tjml`s forskrift §§ 2 nr 4, 7 
nr 2 bokstav b og 11 nr 3 foreslår 
arbeidsgruppen at det defineres presist 
hva som ligger i begrepet ”eksternt 
finansiert”, fordi det i dag er uklarhet i 
forhold til hvor stort omfanget av 
delfinansiering fra institusjonen selv kan 
være før arbeidstakers rettigheter 
påvirkes.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 

c. Tjenestemannslovens 
forskrift § 2 nr 4  

Forskriftens § 2 nr 4 bør vurderes, fordi 
bortfall av oppdragsmidler ikke 
nødvendigvis er synonymt med bortfall 
av oppgaver og/eller institusjonens 
behov for kompetansen.  

Dette er omtalt i høringsbrevet. 

d. Tjenestemannslovens 
forskrift § 7 nr 2 bokstav 
b  

Som det fremgår av pkt 5.1 e foreslår 
arbeidsgruppen at forskere som 
hovedregel bør tilsettes fast på eksternt 
finansierte prosjekter med varighet over 
fire år. Flertallet i arbeidsgruppen 
mener at disse arbeidstakerne da ikke 
skal omfattes av fortrinnsrett til annen 
stilling ved eventuell oppsigelse og 
anbefaler at ansvarlig departement 
vurderer hvilke behov for endring det 
aktualiserer i tjml`s forskrift § 7 nr 2 
bokstav b.  

UiO støtter flertallets forslag om bortfall av 
fortrinnsrett. (Jf. høringsbrevet) 
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e. Forskrift om bistillinger  Rettstilstand for tilsettingsforhold som 
bistilling bør presiseres gjennom 
forskrift, jf uhl § 6-6 og tjml`s forskrifter 
§ 5b. Som arbeidsgruppen har redegjort 
for i utredningens pkt 3.8 er det 
uklarhet knyttet både til hvilke konkrete 
stillingskategorier som faller inn under 
bestemmelsen og vilkår for opphør.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 

f. Utvidelse av 
virkeområde for 
arbeidsmiljølovens § 14-9 
første ledd  

§ 1 i ”Forskrift om unntak fra 
arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid 
og arbeidstakergrupper” bør endres slik 
at også statlig virksomhet omfattes av 
kravet i aml §14-9 første ledd om at 
bruken av midlertidig tilsetting skal 
drøftes årlig med tillitsvalgte.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 

g. Endring av 
tjenestemannslovens 
forskrift § 2 nr 3  

Arbeidsgruppen foreslår at tjml`s 
forskrift § 2 nr 3 endres ved at 
formuleringen " innehaver av 
vitenskapelig stilling” tas ut, slik at 
vikarer for tjenestemenn i vitenskapelig 
stilling gis samme stillingsvern som 
øvrige vikarer.  

UiO bruker sjeldent denne bestemmelsen i 
forskriften men imøteser en avklaring av dens 
innhold. 
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5.4 Andre forslag      

a Beregning av 
tjenestetid etter 
tjenestemannslovens § 
10 for tilsatte i 
stipendiatstilling  

Arbeidsgruppens flertall foreslår at 
gjeldende rettstilstand bør være at 
tilsettingsperioder som utgjør ren 
forskerutdanning ikke skal medregnes 
ved beregning av tjenestetid etter tjml § 
10, jf § 13. Forslaget begrunnes med at 
den tilsatte i slike perioder ikke er 
underlagt ordinær arbeidsplikt. For 
stipendiater betyr dette at de tre årene 
som normalt utgjør ren 
forskerutdanning ikke gir uttelling ved 
beregning av sammenhengende 
tjenestetid. Arbeidstakere under 
forskerutdanning likestilles således med 
øvrige arbeidstakere, idet opparbeiding 
av sterkt stillingsvern bare kan 
påberopes for tidsrom hvor de har hatt 
ordinære arbeidsplikter.  

UiO slutter seg til flertallets forslag.  

b Forskriftsendring for 
postdoktor  

Arbeidsgruppen foreslår at det vurderes 
om forskrift om ansettelsesvilkår for 
stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat skal presisere 
tydeligere hva som er innholdet i en 
postdoktorstilling.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens forslag. 

c Evaluering  Med krav til regelmessige drøftinger 
både mellom lokale parter og mellom 
institusjons- og departementsnivå vil 
utviklingen av sektorens andel 
midlertidig tilsetting automatisk bli 
løpende evaluert. Det vil likevel være 
naturlig med en større og koordinert 
erfaringsutveksling og evaluering av 
effekter etter at tiltakene har fått virke 
en stund. Arbeidsgruppen anbefaler at 
det gjennomføres en evaluering etter ca 
to år av tiltak som iverksettes på kort 
sikt av institusjonene selv eller av KD.  

UiO slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling. 

 


