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UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på 
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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Uhl § 6-4 første avsnitt punkt k og forskrift av 24. mars 2015 om ansettelse på innstegsvilkår 
Behandling av UiOs høringsuttalelse på forskriften i universitetsstyret 2. desember 2014 
 
Hovedelementer i saken 
KD har nå fastsatt forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Forskriften forutsetter at styret, eller 
den styret bemyndiger, skal etablere en del interne utfyllende føringer for ordningen.  Innbyrdes 
variasjoner i virksomheten ved UiOs enheter og forskjell i rekrutteringsutfordringer tilsier at 
innretning på innstegsordningen i størst mulig grad bør tilpasses realiteter i det enkelte miljø. 
Universitetsdirektøren foreslår derfor at UiO-overgripende føringer begrenses til å sikre en 
gjennomgående profil på innstegsstillingene og etablere noen standardkrav til oppfølging av 
ordningen.  For øvrig anbefales styret å delegere utforming av detaljerte føringer til 
fakultetsstyrene, slik at reguleringen i størst mulig grad skreddersys til lokale behov.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til 
forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, datert 4. juni 2015. Innenfor rammene av forskriften og 
UiOs utfyllende bestemmelser delegerer universitetsstyret til fakultetsstyrene å fastsette: 

• nærmere spesifiserte krav og kvalitetskriterier knyttet til lokale stillinger  
• utfyllende lokale bestemmelser om midtveisevaluering av kandidater 
• regulering av lokale ordninger som sikrer systematisk oppfølging av kandidater 
• utfyllende lokale regler for sluttevaluering av kandidater  

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedlegg:  

• Forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 
• Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 
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Side 1 
 

FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 12 
 Møtedato: 23. juni 2015 
 Notatdato: 4. juni 2015 
 Arkivsaksnr.: 2014/11882 
 Saksbehandler: W. Hanneborg 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på 
innstegsvilkår 
 
Kunnskapsdepartementet fastsatte 24. mars 2015 ny forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. UiO 
er i brev fra departementet av 8. april 2015 i denne omgang gitt adgang til å disponere 45 stillinger 
til ansettelse på innstegsvilkår. Finansiering må skje innenfor de økonomiske rammer enhetene 
allerede er tildelt, dvs enten gjennom omgjøring av ledige stillinger eller opprettelse av nye. 

Universitetsdirektøren har mottatt signaler om at noen ønsker å kunngjøre innstegsstillinger 
allerede til høsten, og i forkant bør det etableres interne føringer for ansettelse på innstegsvilkår 
ved UiO.  Forskriften forutsetter at styret, eller den styret bemyndiger, skal fastsette interne krav til 
arbeidsavtaler, bestemmelser om midtveisevaluering og regler for vurdering av om kandidaten 
oppfyller fastsatte krav i arbeidsavtalen.   

Innbyrdes variasjoner i virksomheten ved UiOs enheter og forskjell i rekrutteringsutfordringer 
tilsier at innretning på innstegsordningen i størst mulig grad bør tilpasses realiteter i det enkelte 
miljø. Universitetsdirektøren foreslår derfor at UiO-overgripende føringer begrenses til å sikre en 
gjennomgående profil på innstegsstillingene og etablere noen standardkrav til oppfølging av 
ordningen.  For øvrig anbefales styret å delegere utforming av detaljerte føringer til 
fakultetsstyrene, slik at reguleringen i størst mulig grad skreddersys til lokale behov.  

Forslag til enkeltbestemmelser i vedlagte utkast bygger i stor grad på de innspill UiO ga i sin 
tidligere høringsuttalelse til forskriftsforslaget.     

Siden vi foreløpig ikke har noen erfaring med ansettelse på innstegsvilkår, er det vanskelig å 
vurdere hvordan ordningen vil bli tatt i bruk i UiOs miljøer, hvilke effekter den vil gi, hvilke 
utfordringer og hva slags konkrete tilretteleggingsbehov den vil medføre.  Universitetsdirektøren 
forutsetter dermed at praktisering av ordningen må evalueres når den har fått virke 3-4 år, og at 
det da også kan være aktuelt å justere intern regulering, avhengig av erfaringer som høstes.  

Universitetsdirektørens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser berører følgende konkrete 
punkter i forskriften: 
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Side 2 
 

Til § 1 Formål 
Universitetsdirektøren foreslår å presisere under formålsbestemmelsen at  bruk av 
innstegsstillingene skal rettes mot prioriterte satsingsområder og støtte opp under UiOs 
ambisjoner om å rekruttere høyt kvalifisert personale, og samtidig bidra til forutsigbarhet. 
 
Til § 2 Ansettelsesordninger 
Det foreslås at UiO primært skal benytte den ansettelsesmodellen i forskriften  som gjelder 
postdoktorstilling. Det åpnes også for å unntaksvis benytte den alternative varianten, tilsetting på 
åremål i førsteamanuensisstilling, men vises til at førsteamanuensis gjennom opprykksreglementet 
allerede har anledning til å kvalifisere seg til professorstilling.   
 
Tilsetting følger UiOs ordinære reglementer for tilsetting i stilling som henholdsvis post doktor og 
førsteamanuensis. I forslaget til utfyllende bestemmelser er det lagt inn krav om bruk av 
bedømmelseskomite. Dette er ikke er et absolutt vilkår etter reglene om tilsetting i ordinær post 
doktor-stilling, men universitetsdirektøren anbefaler at komite benyttes ved vurdering av 
innstegskandidater for å sikre bred bedømmelse. Tilsetting skjer for øvrig med de rettigheter og 
plikter som følger av gjeldende regelverk for henholdsvis postdoktor og førsteamanuensis. 
 
Til § 3 Arbeidsavtalen 
Forskriften forutsetter at institusjonen skal fastsette spesifiserte kvalifikasjonskrav. 
Universitetsdirektøren mener det bør synliggjøres at ved UiO skal innstegskonseptet skal være en 
excellence-ordning. Forslaget presiserer derfor at stillingene skal forbeholdes kandidater som kan 
dokumentere fremragende resultater, innen hhv vitenskapelig produksjon, formidling, 
organisering og ledelse av forskningsprosjekt, undervisning og utvikling av studietilbud. For øvrig 
foreslår universitetsdirektøren at fakultetsstyrene gis fullmakt til å detaljbestemme lokale 
kvalitetskriterier. 

Universitetsdirektøren viser ellers til at vi må ha klare og forpliktende kontraktsvilkår og 
forutsigbare mål for individuelle innstegskandidater. Som gjennomgående krav ved UiO foreslås 
derfor at alle individuelle kontrakter skal konkretisere: 

• plan for forventet progresjon i kandidatens virksomhet 
• hvilke objektive kriterier som skal ligge til grunn ved midtveis- og 

sluttevaluering 
• tjenestestedets plikter i forhold til å finansiere oppbygging av 

forskningsgruppe rundt innstegskandidaten 
• plan for arbeidsgivers oppfølging av kandidaten 

 
Til § 4 Midtveisevaluering 
Universitetsdirektøren foreslår at fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette lokale 
detaljbestemmelser om kvalitetskriterier og praktisk gjennomføring av midtveisevaluering. I 
universitetsdirektørens forslag er det imidlertid presisert at fakultetets valg av modell for 
evaluering må sikre en uavhengig bedømmelse. Utgangspunktet er at dekan avgjør hvem som skal 
delta i evalueringen av den enkelte kandidat, etter forslag fra instituttleder. Hvis det er usikkerhet 
knyttet til om kandidaten innfrir faglige forutsetninger for å fortsette i innstegsstillingen, så skal 
bedømmelse foretas av en komite sammensatt etter UiOs ordinære regler for 
bedømmelseskomiteer ved tilsetting. 
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Midtveisevaluering skal gi grunnlag for å vurdere behov for korrigeringer, både i kandidatens 
innsats og i arbeidsgivers oppfølging. Evalueringen er samtidig en utsilingsprosess, og 
universitetsdirektøren mener at dette for ordens skyld bør synliggjøres.  Det er derfor tatt inn i 
forslaget at hvis midtveisevalueringen sannsynliggjør at kandidaten ikke har forutsetninger for å 
kvalifisere seg som forutsatt, så kan tilsettingsforholdet bringes til opphør etter 
tjenestemannslovens regler for oppsigelse. 

Tjenestemannslovens bestemmelser om åremålsstillinger innebærer at terskelen for oppsigelse fra 
arbeidsgiver etter 4 års ansettelse vil være høyere for innstegskandidater enn den er for andre 
arbeidstakere. I praksis innebærer dette at eventuell oppsigelse begrunnet i manglende faglige 
forutsetninger hos kandidaten må være gjennomført innen utløpet av 4-årsperioden. I motsatt fall 
vil UiO som hovedregel måtte videreføre tilsettingsforholdet til utløpet av åremålsperioden på 6-7 
år.  

Til § 5 Sluttevaluering 
Forslaget legger til grunn at kriterier for sluttevaluering av kandidaten baseres på samme regelverk 
som ved ordinær tilsetting, dvs UiOs «Regler for tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger» . For øvrig foreslår universitetsdirektøren at fakultetsstyrene gis 
fullmakt til å fastsette utfyllende lokale regler for vurdering av om kandidaten oppfyller kravene 
som ble fastsatt i arbeidsavtalen. Forslaget presiserer også for ordens skyld at kandidater som ikke 
lykkes i å kvalifisere seg for stilling på høyere nivå skal avslutte sitt tilsettingsforhold med virkning 
fra utløpsdato i kontrakten. Fratredelse skjer da uten oppsigelse fra noen av partene. 
 
Til § 6 Oppfølging og veiledning 
Realisering av innstegsordningens formål krever strukturert oppfølging, og konkrete 
tilretteleggingstiltak må tilpasses karakter på kandidatens virksomhet og lokale realiteter. 
Universitetsdirektøren foreslår derfor at fakultetsstyrene gis fullmakt til å detaljregulere lokale 
ordninger som sikrer systematisk oppfølging av kandidatene. 
 

Til § 7 Rett til fast ansettelse 
Forslaget bekrefter at innstilling og tilsetting skjer i tråd med ordinære prosedyrer og 
fullmaktsforhold for tilsetting i stilling som henholdsvis førsteamanuensis og professor ved UiO, jf 
fullmaktsforhold nedfelt i UiOs fullmaktskart . Avgjørelse fattes av de organer som er tillagt 
henholdsvis innstillings- og tilsettingmyndighet ved den aktuelle enhet, definert i den enkelte 
enhets administrasjonsreglement. 
 
Til § 9 Arbeidstid 
Forslaget bekrefter at UiOs kandidater i innstegsstilling som hovedregel faller inn under det 
rettslige begrepet ”særlig uavhengig stilling”, og dermed er unntatt fra deler av ordinære 
arbeidstidsbestemmelser, jf Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelig stilling ved UiO. 
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Side 4 
 

Forslag til vedtak 
Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til 
forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, datert 4. juni 2015. 
 
Innenfor rammene av forskriften og UiOs utfyllende bestemmelser delegerer universitetsstyret til 
fakultetsstyrene å fastsette: 

• nærmere spesifiserte krav og kvalitetskriterier knyttet til lokale stillinger  
• utfyllende lokale bestemmelser om midtveisevaluering av kandidater 
• regulering av lokale ordninger som sikrer systematisk oppfølging av kandidater 
• utfyllende lokale regler for sluttevaluering av kandidater  

 
 
 

V-sak 12 - side 6 av 14



1 

 

 

 

 

Utkast 4. juni.2015  

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med forslag til utfyllende 
bestemmelser for UiO 

 

Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og 
høyskoler §6-4 første avsnitt punkt k.  

Utfyllende bestemmelser vedtatt av universitetsstyret …………….. 

Det enkelte fakultet kan fastsette interne regler, innenfor rammene av forskriften og UiOs utfyllende 
bestemmelser. 

 

§ 1 Formål  

Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for rekrutteringen av talentfullt faglig 
personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å styrke institusjonenes muligheter 
til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og forplikte institusjonene til å medvirke i 
videreutviklingen av den ansattes kompetanse både innen undervisning, forskning og 
formidling/innovasjon. Den som ansettes skal gis forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for 
fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og 
oppfølging og ressurstilførsel fra institusjonen.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Bruk av innstegsstillingene skal rettes mot prioriterte satsingsområder og støtte opp under 
UiOs ambisjoner om å rekruttere høyt kvalifisert personale, samtidig som ordningen skal bidra 
til forutsigbarhet. 
 

 

§ 2 Ansettelsesordninger  

En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det normalt ikke har gått mer enn 5 år 
siden den som ansettes disputerte for doktorgraden. Det kan gis tillegg i tid for permisjon knyttet til 
fødsel eller adopsjon.  

Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår:  
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a) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju år. I denne 
åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i tråd med oppnådd 
kvalifikasjon til kombinert førsteamanuensis- eller professorstilling ved utløpet av åremålsperioden.  

eller  

b) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på seks til sju år. I 
denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i en 
professorstilling.  

Postdoktorstillingen brukt ved ansettelse på innstegsvilkår er en kombinert undervisnings- og 
forskerstilling der oppgaver, resultater og krav følger denne forskrift.  

Ansettelse på innstegsvilkår kan kun skje når stillingen har vært bredt utlyst nasjonalt og 
internasjonalt.  

Ordningen med opprykk til professor etter kompetanse gjelder ikke for perioden vedkommende er 
åremålsansatt på innstegsvilkår.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 

UiO skal som hovedregel benytte modell a, dvs ansettelse på åremål i postdoktorstilling. 
Tilsetting skjer med de rettigheter og plikter som følger av Retningslinjer for ansettelse i 
postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO, for en åremålsperiode på 6-7 år. Det følger av 
gjeldende retningslinjer for postdoktor at pliktarbeid skal begrenses til inntil 25% av 
arbeidstiden. 

Modell b skal bare benyttes unntaksvis, fordi ansatte i førsteamanuensisstilling har anledning 
til å kvalifisere seg til professorstilling gjennom gjeldende opprykksreglement.  Enheter kan 
imidlertid også velge modell b, dersom de mener det foreligger særskilt begrunnelse for å 
benytte den varianten. Tilsetting skjer med de rettigheter og plikter som følger av UiOs Regler 
for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger, for en åremålsperiode på 6-7 år. 
Fordeling av arbeidsplikter følger gjeldende prinsipper for oppgavefordeling i kombinerte 
vitenskapelige stillinger. 

Søkerne skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige, som gir en vurdering av kandidatenes 
vitenskapelige/faglige og øvrige kompetanse til innstillingsmyndigheten. 
Innstillingsmyndigheten eller den som bemyndiges oppnevner de sakkyndige etter forslag fra 
fagmiljøet. 

 

§ 3 Arbeidsavtalen  

I arbeidsavtalen fastsettes hvilke resultater, krav og kriterier kandidaten skal oppfylle i løpet av 
åremålsperioden for å få fast ansettelse etter § 2a eller professor etter § 2b. 
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Styret, eller avdelingen selv etter styrets delegasjon, skal, med utgangspunkt i kapittel 1 i forskrift 9. 
februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, samt 
institusjonens egne utfyllende kriterier for tilsetting i førsteamanuensis- eller professorstilling, 
fastsette spesifiserte krav innen:  

- forskning  
- undervisning  
- formidling  
 
Videre kan institusjonene stille krav ut fra særlige behov innen fagområdet eller forskningsmiljøet det 
ansettes i, f.eks:  

- internasjonal virksomhet  
- søknader til EU  
- evne til å tiltrekke seg/forskningsgruppen ekstern finansiering  
 
I avtalen fastsettes også hvordan institusjonen skal bistå kandidaten med å oppfylle kravene som 
stilles (for eksempel forskningsressurser som utstyr og/eller personell til en forskningsgruppe, 
søknadsbistand, veiledning m.m.). Kandidaten må få avsatt nødvendig tid til de ulike oppgavene 
arbeidsavtalen omfatter.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Innstegsstillinger ved UiO skal forbeholdes kandidater som forventes å utvikle den 
kompetanse og selvstendighet som kreves for å bygge opp og lede et forskningsmiljø i 
internasjonal front. Kandidater må kunne dokumentere fremragende resultater, innen hhv 
vitenskapelig produksjon, formidling, organisering og ledelse av forskningsprosjekt, 
undervisning og utvikling av studietilbud. Vekting mellom ulike kompetansefelt kan variere 
avhengig av fagområde. 

 
Universitetsstyret gir fakultetsstyret fullmakt til å fastsette nærmere spesifiserte krav og 
kvalitetskriterier knyttet til egne stillinger, basert på  hvilke lokale formål ordningen skal tjene.  

Arbeidsavtalen skal for øvrig spesifisere: 

• plan for forventet progresjon i kandidatens virksomhet 

• hvilke objektive kriterier som skal ligge til grunn for bedømmelsen ved midtveis- og 
sluttevaluering, dvs hvilke resultater kandidaten forventes å oppnå og skal bedømmes i 
forhold til 

• tjenestestedets plikter i forhold til å finansiere oppbygging av forskningsgruppe rundt 
innstegskandidaten, med eksempelvis stipendiatstillinger, driftsmidler, 
laboratorieressurser, forskningsutstyr 

• plan for arbeidsgivers oppfølging av kandidaten underveis i innstegsperioden 
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§ 4 Midtveisevaluering  

Det skal gjennomføres en formell midtveisevaluering som skal være avsluttet før kandiaten har vært 
ansatt i fire år. Evalueringen skal gjennomføres med utgangspunkt i arbeidsavtalen. Styret for 
institusjonen, eller den styret gir myndighet, fastsetter nærmere bestemmelser om 
midtveisevalueringen. Med utgangspunkt i denne skal kandidaten gis veiledning om hva som 
eventuelt må forbedres i siste del av åremålsperioden for å oppfylle kravene i arbeidsavtalen.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Midtveisevaluering skal gi grunnlag for å vurdere både kandidatens innsats og arbeidsgivers 
oppfølging. 
 
Universitetsstyret gir fakultetsstyret fullmakt til å fastsette lokale utfyllende bestemmelser om 
kvalitetskriterier og praktisk gjennomføring av midtveisevaluering. 
 
Fakultetets valg av modell for midtveisevaluering må sikre en uavhengig bedømmelse. Dekan 
avgjør hvem som skal delta i evalueringen av den enkelte kandidat, etter forslag fra 
instituttleder. Hvis det er usikkerhet knyttet til om kandidaten innfrir faglige forutsetninger for 
å fortsette i innstegsstillingen, så skal bedømmelse foretas av en komite sammensatt etter UiOs 
ordinære regler for bedømmelseskomiteer ved tilsetting. Kandidaten skal gis anledning til å 
kommentere bedømmelsen skriftlig, og eventuelle kommentarer skal vurderes av dekan. 

Midtveisevaluering bør innledes når kandidaten har vært ansatt i tre år. Hvis evalueringen 
sannsynliggjør at kandidaten ikke har forutsetninger for å kvalifisere seg som forutsatt i 
arbeidsavtalen, så kan tilsettingsforholdet bringes til opphør av arbeidsgiver. Forutsetning er at 
formelt oppsigelsesvedtak treffes før kandidaten har vært ansatt i fire år, jf 
tjenestemannslovens § 9. 

 

§ 5 Sluttevaluering  

Før utløpet av åremålsperioden skal institusjonen sørge for en vurdering av om kravene som ble 
fastsatt i arbeidsavtalen er innfridd. Vurderingen av kandidatens forskningskompetanse og 
forskningspotensial skal foretas av en bedømmelseskomité innenfor kandidatens fagområde, og etter 
institusjonens regler om bedømming. Institusjonene kan bestemme at komiteen også skal bedømme 
den ansattes resultater på undervisningsområdet og på andre områder som omfattes av avtalen.  

Bedømmingskomiteen skal ha tre medlemmer, og minst ett medlem fra en utenlandsk institusjon. 
Bare ett medlem av bedømmingskomiteen kan være fra kandidatens egen institusjon. Begge kjønn 
skal om mulig være representert i komiteen.  
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Vurderingen av om kandidaten oppfyller de øvrige kravene som ble fastsatt i arbeidsavtalen, foretas 
etter regler fastsatt av styret eller den styret bemyndiger.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Sluttevaluering av kandidaten skal ta utgangspunkt i de faglige forutsetninger som ble lagt til 
grunn ved inngåelse av arbeidsavtalen, og foretas innenfor rammene av UiOs «Regler for 
tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger»  med kommentarer».   
Universitetsstyret gir fakultetsstyret fullmakt til å fastsette utfyllende lokale regler for 
vurdering av om kandidaten oppfyller kravene som ble fastsatt i arbeidsavtalen. 

Kandidaten skal gis anledning til å kommentere bedømmelsen skriftlig, og eventuelle 
kommentarer skal forelegges dekan for vurdering. 

Kandidater som ikke lykkes i å kvalifisere seg som forutsatt i arbeidsavtalen avslutter sitt 
tilsettingsforhold med virkning fra utløpsdato i åremålskontrakten. Fratredelse skjer uten 
oppsigelse fra noen av partene. 

 

§ 6 Oppfølging og veiledning  

Fram til midtveisevalueringen skal kandidaten få faglig veiledning, opplæring og råd for å bygge en 
akademisk karriere. Institusjonen må sørge for at kandidaten får tilgang til de forskningsressurser og 
den bistand som er avtalt for å kunne oppfylle kravene i arbeidsavtalen. I siste del av perioden skal 
kandidaten følges opp på samme måte som øvrige ansatte. 

  
 
UiOs utfyllende bestemmelser  
Universitetsstyret gir fakultetsstyret fullmakt til å etablere lokale ordninger som sikrer 
strukturert og systematisk oppfølging av kandidatene, og mekanismer for kvalitetssikring av 
slik oppfølging.  

 

§ 7 Rett til fast ansettelse  
 
Med utgangspunkt i den sakkyndig bedømmingen av forskningskompetansen, og vurderingen av om 
øvrige krav i arbeidsavtalen er oppfylt, som skal være avsluttet før åremålets utløp, avgjør 
ansettelsesorganet for den aktuelle stillingen (§2a eller 2b) om kandidaten skal gis fast ansettelse. 
Dersom kravene som ble stilt i arbeidsavtalen er nådd, skal kandidaten ansettes i fast kombinert 
undervisnings- og forskerstilling vedkommende er kvalifisert til som førsteamanuensis eller professor 
etter (§2a) eller professor etter (§2b).  

 
 
UiOs utfyllende bestemmelser  
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Innstilling og tilsetting skjer i tråd med ordinære prosedyrer og fullmaktsforhold for tilsetting i 
stilling som henholdsvis førsteamanuensis og professor ved UiO . Avgjørelse fattes av de 
organer som er tillagt henholdsvis innstillings- og tilsettingmyndighet ved den aktuelle enhet, 
definert i den enkelte enhets administrasjonsreglement.  
 
 
§ 8 Åremålsansettelsen  

Institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan ansette på innstegsvilkår i fagmiljøer som 
har rett til å gi doktorgradsutdanning, innenfor kvantitative rammer fastsatt av departementet for 
den enkelte institusjon.  

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode på innstegsvilkår ved institusjoner under lov om 
universiteter og høyskoler. En som har vært ansatt på åremål i mer enn ett år i ordinær 
postdoktorstilling i medhold av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, eller som har hatt en slik postdoktoransettelse ved en 
utenlandsk institusjon, kan ikke ansettes på åremål i postdoktorstilling på innstegsvilkår.  

I åremålskontrakten kan det ikke tas inn bestemmelser om ventelønn.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Enhetene rapporterer om etablering av innstegsstillinger i egne miljøer gjennom den 
rutinemessige registreringen av arbeidskontrakter i SAP. 

 

 

§ 9 Arbeidstid  

De ansatte omfattes av de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om arbeidstid, ferie og sykefravær.  

 

UiOs utfyllende bestemmelser 
Kandidater i innstegsstilling ved UiO vil som hovedregel falle inn under det rettslige 
begrepet ”særlig uavhengig stilling”, og dermed være unntatt fra deler av ordinære 
arbeidstidsbestemmelser, jf Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelig stilling ved 
UiO. 

 

§ 10 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden  

Permisjoner kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes ved beregning av 
ansettelsesperioden. Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 
fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie. Avgjørelse om forlengelse av 
ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet. 
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Referat 

Fra drøftingsmøte 4. juni 2015 

Til stede: 

Fra organisasjonene 
Finn Knut Hansen (Akademikerne), Kristian Mollestad (FF) Andreas Christensen (FF), Line 
Grenheim (NTL), Natalia Zubillaga (NTL) 
 
Fra UiO 
Irene Sandlie, Wenche Hanneborg 
 

Dato: 4. juni 2015 
 
Sak: UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på 
innstegsvilkår 
 
Arbeidsgiver åpnet med å hevise til utsendt notat datert 26. mai 2015, med forslag til  utfyllende 
bestemmelser til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Forslag til interne retningslinjer ved UiO 
skal behandles av universitetsstyret 23. juni 2015. Innbyrdes variasjoner i virksomheten ved UiOs 
enheter og forskjell i rekrutteringsutfordringer tilsier at innretning på innstegsordningen i størst mulig 
grad bør tilpasses realiteter i det enkelte miljø. Universitetsdirektøren foreslår derfor at UiO-
overgripende føringer begrenses til å sikre en gjennomgående profil på innstegsstillingene og etablere 
noen standardkrav til oppfølging av ordningen.  For øvrig anbefales styret å delegere utforming av 
detaljerte føringer, slik at reguleringen i størst mulig grad skreddersys til lokale behov.  
 
Tjenestemannsorganisasjonene hadde en del innvendinger til det fremlagte forslaget, og var i hovedsak 
samstemte i sine innspill. Samtlige organisasjoner mente at: 
 

• Formuleringen som gjentas i flere paragrafer om at fullmakt delegeres til fakultetsstyret «eller 
den fakultetsstyret bemyndiger» bør endres. For å unngå pulverisering av ansvar bør det 
presiseres at fullmakter delegeres til fakultetsstyret, og kan ikke delegeres videre.  

 
• Forslaget til interne føringer legger i for stor grad opp til delegering og differensierte 

ordninger. UiO må ta større ansvar for overordnet regulering av kontraktsvilkår som berører 
juridiske vilkår for arbeidsforholdet. Eksempelvis bør det være gjennomgående føringer for 
fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning, og angis en lik andel for alle mht 
disponibel tid til forskning. 

 
• Tilsetting på innstegsvilkår bør ikke være en «excellence-ordning», men forbeholdes forskere 

som er i etableringsfase. Kravet i forslagets § 3 om at kandidater skal kunne «dokumentere 
fremragende resultater» bør dermed strykes.  
 

• Det bør presiseres i formålsbestemmelsen at ambisjoner med innstegsordningen er å skape 
større forutsigbarhet og mindre bruk av midlertidig tilsetting. 
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• UiO bør ikke åpne for å benytte varianten med tilsetting på åremål i førsteamanuensisstilling 
 

• Å signalisere at midtveisevaluering også skal være en «utsilingsprosess» bryter etter 
organisasjonenes mening med forskriftens intensjoner. Formuleringer om oppsigelse bør ikke 
med i denne bestemmelsen. Det bør derimot tas inn at også arbeidsgivers oppfølging og 
tilrettelegging skal evalueres. 

Forskerforbundet mente for øvrig at det bør etableres en klageadgang for kandidater i forbindelse med 
sluttevaluering. 
 
Arbeidsgiver registerte alle innspill fra organisasjonene, og bekreftet at de vil bli vurdert før det 
utformes endelig forslag til universitetsstyret. 
 
 
 

Wenche Hanneborg 
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