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Forslag til bestemmelse om krav til kjønnssammensetning blant
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ledere ved UiO
Bakgrunn for saken
Den 19. juni 2018 ble diskusjonssak-3 «Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved
ansettelser på faglig ledernivå ved UiO» saksnummer 2018/8568 behandlet i Universitetsstyret.
Bakgrunnen for saken var en henvendelse fra et av styrets medlemmer som hadde et inntrykk av at
det var et fravær av kvinnelige fagpersoner i de innstillingskomiteene som behandlet tilsettinger på
faglig ledernivå ved UiO. Etter at saken var drøftet vedtok Universitetsstyret følgende:
«Styret var opptatt av at UiO skal ha høye ambisjoner, og styrker arbeidet for å oppnå balansert
kjønnssammensetning i komiteene. Styret imøteser en sak med forslag til strengere krav til
kjønnssammensetninger i faglige lederstillinger høsten 2018.»
Saksbehandlingen
Avdeling for personalstøtte (AP) har på bakgrunn av vedtaket sett på hvordan UiO kan oppstille et
strengere krav til kjønnssammensetningen blant medlemmer med fagkompetanse, i de komiteer
som arbeider med innstillinger til faglige lederstillinger ved UiO.
Forslaget til en bestemmelse ble fremlagt for dekanmøte den 14.11.18. AP ba om tilbakemeldinger
på utformingen av bestemmelsen. Dekanmøtet stilte seg negative til en slik bestemmelse. Det ble
blant møtets medlemmer påpekt at dette ville være en bestemmelse som trolig vil forhindre
kvinnelige medarbeidere fra å få brukt tiden sin på relevant vitenskapelig og meritterende arbeid.
Det ble påpekt at man allerede i dag har utfordringer med slitasje på noen få av det ene kjønn når
det gjelder deltakelse i ulike utvalg og råd. Foruten en anmerkning om at unntaket og
formuleringen "må være gjort en ikke ubetydelig innsats" måtte beholdes slik den stod, var det
ingen innspill til bestemmelsen i seg selv.
Forslaget ble også lagt frem for IDF-møtet den 15.11.18. AP ba om innspill på utformingen av
bestemmelsen. Fagforeningene Forskerforbundet og Akademikerne fremmet tilsvarende
kommentarer som dekanmøtet, om at en slik bestemmelse kan virke hemmende på kvinners
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karriereutvikling og at det allerede i dag er utfordringer med slitasje på noen få av det ene kjønn.
Vernetjenesten ønsket at regelverket ikke skulle begrense seg til to kjønn. For øvrig var det ingen
innspill på selve utformingen av bestemmelsen.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kjønnssammensetningen blant
komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglig ledere.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Vedlegg:
- Fremleggsnotat – Forslag til bestemmelse om krav til kjønnssammensetning blant
komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO
- Vedlegg 1, Fullmaktskart ved ansettelse.
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Krav til kjønnssammensetning blant komitemedlemmer med
fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO
1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Diskusjonssak-3 «Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser på faglig
ledernivå ved UiO» ble behandlet av styret den 19.juni 2018, saksnummer 2018/8568.
Bakgrunnen for diskusjonssaken var en henvendelse fra et av styrets medlemmer, som hadde ett
inntrykk av at det var et fravær av kvinnelige fagpersoner i de innstillingskomiteene som behandlet
tilsettinger på faglig ledernivå ved UiO. Saken ble løftet inn til styrebehandling. Etter at saken var
drøftet vedtok styret følgende:
«Styret var opptatt av at UiO skal ha høye ambisjoner, og styrker arbeidet for å oppnå balansert
kjønnssammensetning i komiteene. Styret imøteser en sak med forslag til strengere krav til
kjønnssammensetninger i faglige lederstillinger høsten 2018.»
Avdeling for personalstøtte (AP) har på bakgrunn av vedtaket sett på hvordan UiO kan oppstille et
strengere krav til kjønnssammensetningen blant medlemmer med fagkompetanse i komiteer og
utvalg som arbeider med innstillinger til faglige lederstillinger.
I saken skisseres først noen rammer for å avgrense mot de tilfeller hvor sammensetningen av
innstillingsorganet, og tildeling av innstillingsmyndighet skjer gjennom andre mekanismer. Dette
vil ha betydning for hvilke utvalg og komiteer et strengere krav til kjønnssammensetning kan rette
seg mot. Dette innebærer at det i de tilfeller hvor faglig ledelse ikke i seg selv utgjør en stilling, eller
hvor man har valg av faglig ledelse ikke vil være aktuelt å snakke om en regulering av
kjønnssammensetningen.
Det tilføyes for ordens skyld at det i fremstillingen vil refereres til både komiteer og utvalg, i tråd
med begrepsbruken i eksisterende reglement.
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2. Dagens rekrutteringsordning for faglige ledere i korte trekk
Universitetet har i dag faglige ledere på samtlige nivå.
På nivå 4 og 5, henholdsvis sentre, avdelinger, SSF/SFI/SFU, samt forskergrupper og seksjoner vil
en faglig leder typisk være senterleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder. Dette er faglige
ledere som står i sin opprinnelige stilling, men som i tillegg mottar et kronetillegg for å virke som
leder, eksempelvis i en treårsperiode. Disse utpekes ofte ved at det internt i en forskergruppe er
enighet i gruppen om hvem som bør fungere i prosjektgruppens periode. Dette gjøres i samråd med
instituttleder. Faglige lederstillinger på dette nivået er altså ikke ledige stillinger i seg selv, og det er
følgelig ikke noe innstillingsarbeid knyttet til fungeringen.
På fakultets- og instituttnivå, nivå 2 og 3, består den faglige ledelsen av dekaner, prodekan,
instituttledere og stedfortreder for instituttleder. Disse kan enten ansettes eller velges.
I de tilfellene hvor den faglige ledelsen velges skjer dette etter UiOs valgreglement. For disse
stillingene vil derfor andre mekanismer, enn prosessen med innstilling og ansettelse, avgjøre hvem
den faglige ledelsen skal bestå av. Det tilføyes at valgreglementet har en egen bestemmelse om
kjønnsmessig balanse i styrer og råd, jfr. § 16. I tillegg har man i § 31 i UiOs tilpasningsavtale til
Hovedavtalen, blitt enige om at det til utvalg/komiteer skal foreslås medlemmer av begge kjønn.
Dette som et supplement til likestillingslovens bestemmelse om kjønnsbalanse, da denne
bestemmelsen ikke gjelder for utvalg, valgt av og blant de ansatte.
Skulle man ønske å ansette i de overnevnte stillinger skjer dette etter at fakultetsstyret eller
instituttstyret/instituttrådet har sendt en tilrådning til universitetsstyret om at man ønsker en slik
ordning. Eventuelle innstillings- og ansettelsesprosesser skal så skje i henhold til Reglement for
tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter.
I dette reglementets §§ 4 og 9 om innstillingsorgan, ser man at det vil være allerede etablerte og
valgte styrer eller råd som innstiller, typisk instituttstyret eller fakultetsstyret.
Av reglementets § 8 fremgår imidlertid 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.
Innstillingsorganet eller den innstillingsorganet bemyndiger kan oppnevne en
intervjukomité. Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende overfor innstillingsorganet.
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.»
Denne bestemmelse legger i stor grad opp til samme prosess som stadfestet i UiOs någjeldende
personalreglement kapittel 3, del II § 5 om når universitetsdirektøren innstiller. Her står følgende,
«(…) Innstilling i andre stillinger hvor Universitetsstyret er tilsettingsmyndighet skjer på
grunnlag av innstilling fra universitetsdirektøren, universitets- og høgskolelovens § 11-1 nr
6.
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(…) Etter universitets- og høgskoleloven § 11-1 nr 6 skal universitetsdirektøren innstille ved
tilsetting i fagdirektørstillinger.
Merknad: Rektor har på fullmakt stadfestet i 2010 at til stilling som fakultetsdirektør,
fagdirektør (inkludert intern revisor) og bibliotekdirektør skal innstilling foretas av
universitetsdirektøren, som oppnevner et utvalg til å bistå seg i arbeidet med
vurdering av kandidater. (…) »
Et slik oppnevnt intervjuutvalg vil typisk ha fem medlemmer hvorav en er ansattrepresentant og en
er studentrepresentant. I tillegg vil innstillingsmyndigheten, eksempelvis universitetsdirektøren,
lede utvalget i egenskap av sin rolle. Intervjuutvalgets to siste medlemmer vil bestå av
arbeidsgiverrepresentanter med relevant fagkompetanse for den aktuelle lederstillingen.
Dette var også prosessen som ble fulgt i innstillingsarbeidet ved innstilling av direktør ved UiO:
Livsvitenskap og UiO: Energi, omtalt i D-sak 3, 2018/8568, se sakens kap. 1.2, andre avsnitt.
AP vurderer det slik at det er for nettopp disse oppnevnte rådgivende intervjuutvalgene at et
strengere krav til kjønnssammensetning vil være aktuelt, og da for arbeidsgiverrepresentantene
som sitter i egenskap av sin fagkompetanse.
Selv om AP ikke kan utelukke muligheten for at det kan forekomme komiteoppnevninger i andre
tilfeller, viser fremstillingen at det for de fleste andre tilfeller allerede er regelfestede krav til
sammensetningen av innstillingsorganene ved tilsetting av faglige ledere. Dette snevrer inn
muligheten til å oppstille et strengere krav tilsvarende, se UiOs fullmaktkart 1.
3. Utforming av bestemmelsen
Med bakgrunn i redegjørelsen over legger AP frem følgende forslag til en bestemmelse.
Bestemmelsens første ledd stadfester at det for samtlige komiteer og utvalg som bidrar inn i et
innstillingsarbeid, slik som rådgivende intervjuutvalg etter § 8 i Reglement for tilsetting av ledere
ved fakultet og institutter, samt når universitetsdirektøren innstiller jfr. universitets- og
høyskoleloven § 11-1 nr. 6, skal være et krav til kjønnsbalanse blant komitemedlemmene som sitter
der i egenskap av sin fagkompetanse. Bestemmelsen avgrenses mot komiteer og utvalg hvor annet
regelverk og andre retningslinjer regulerer sammensetningen av disse.
I andre ledd foreslår AP at det inntas en mulighet for å gjøre unntak fra kravet til
kjønnssammensetning. Dette for å hindre at man i ytterste konsekvens kommer i en situasjon hvor
man ikke får opprettet en komite. Dette forslaget er utformet over samme mal som unntaket i
likestillings- og diskrimineringsloven § 28 andre ledd. Det påpekes imidlertid at dispensasjon fra
kravet til kjønnsbalanse i lovens § 28 kun kan gis av departementet. Unntaket fra UiOs krav til
kjønnssammensetning blant fagpersoner forutsettes håndtert i tråd med styrets intensjoner, av den
som oppnevner en eventuell komite.
For bruk av begge unntakene kreves det at det må ha vært gjort en ikke ubetydelig innsats for å
finne fagpersoner av begge kjønn 2. AP vil også vise til at det i forarbeidene til § 28 andre ledd
påpekes at unntaksadgangen er knyttet til at det ikke har latt seg gjøre å finne «kvalifiserte
medlemmer» av begge kjønn. Departementet viser til at det ikke bør stilles unødvendige strenge
krav til spesialkunnskaper, da dette vil komme i konflikt med formålet med bestemmelsen, å få

1

Vedlegg 1.
Se note 220 om likestillings- og diskrimineringsloven § 28, andre ledd, i lovkommentar av Tron Løkken Sundet, i
Gyldendal rettsdata.
2
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med representanter av begge kjønn 3. AP mener gode grunner taler for at de samme refleksjoner
bør gjøre seg gjeldende ved fremtidig praktisering av et krav til kjønnssammensetning blant
komitemedlemmer med fagkompetanse ved UiO.
I tredje ledd foreslås en presisering av at likestillings- og diskrimineringslovens § 28 gjelder for
komiteens sammensetning for øvrig.
4. Forslag til bestemmelse om krav til kjønnssammensetningen blant
komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglig leder ved UiO
AP foreslår at bestemmelsen tas inn i de administrative retningslinjene som utarbeides i
forbindelse med nytt personalreglement. Dette i tillegg til at de legges på UiOs nettside under
Regelverk innen personal – Ledelse, punktet «Faglig ledelse».
Krav til kjønnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av
faglig leder ved UiO:
1) Når det opprettes en komite eller et rådgivende intervjuutvalg som skal innstille eller bistå i
arbeidet med innstilling av faglig leder, skal begge kjønn være representert blant
medlemmene som sitter der i egenskap av sin fagkompetanse.
Denne bestemmelsen gjelder ikke hvor annet regelverk regulerer sammensetningen av
innstillende organ eller andre komiteer eller utvalg som deltar i innstillingsarbeidet.
2) Det kan gjøres unntak fra kravet til kjønnssammensetning blant medlemmer med
fagkompetanse, dersom det ikke har latt seg gjøre å finne tilstrekkelig kvalifiserte
medlemmer av begge kjønn. Det er en forutsetning for bruk av unntaksadgangen, at det må
ha vært gjort en ikke ubetydelig innsats for å finne fagpersoner av begge kjønn.
3) Sammensetningen av komiteer eller utvalg skal for øvrig være i tråd med likestillings- og
diskrimineringslovens § 28.

5. Forslag til vedtak
Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kjønnssammensetningen blant
komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglig ledere.
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Prop. 81 L (2016-2017) s. 330
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