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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 

Universitetsdirektøren nedsatte i januar 2021 et utvalg som skulle se nærmere på åpenhet og 
innsyn i ansettelsesprosesser. Bakgrunnen var V-sak 10 fra 2017, hvor Universitetsstyrets 
tilsettingsutvalg hadde lagt frem forslag om økt åpenhet og innsyn i ansettelsessaker. 

Mandatet for utvalgets arbeid var å «gjennomgå regelverket og dagens praksis ved UiO knyttet til 
åpenhet og innsyn i våre ansettelsesprosesser for vitenskapelig ansatte og faglige lederstillinger» og 
å «vurdere nærmere om det bør legges til rette for mer åpenhet i disse prosessene enn dagens 
regelverk tilsier». 

I sin rapport foreslår utvalget at det gis merinnsyn for offentligheten i utvidet søkerliste og i 
rapport fra prøveundervisning, med visse forbehold. Endringene som foreslås er ment å gjelde for 
vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger, men også for andre stillingskategorier så 
langt de passer. 

Utvalgets rapport har blitt diskutert i rektorat- og dekanmøtet, samt drøftet i informasjonsmøtet 
for organisasjonene. 

Hovedproblemstillinger i saken 

Hovedproblemstillingen i saken er om det bør vedtas endringer i interne retningslinjer og praksis, 
samt utarbeides tilhørende hjelpedokumenter, basert på forslaget fra utvalget nedsatt av 
universitetsdirektøren om økt merinnsyn i dokumenter og opplysninger knyttet til 
ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Det skal gjøres følgende endringer i regelverk og praksis knyttet til innsyn og merinnsyn
for parter og offentligheten for øvrig i ansettelsesprosesser for vitenskapelige
toppstillinger og faglige lederstillinger, samt for øvrige stillinger så langt det passer:
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a) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i utvidet søkerliste, 
likevel kun når det gjelder opplysninger om søkere som ikke er unntatt offentlig 
søkerliste 

b) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i fakta og vurderinger 
av faglig og pedagogisk-faglig karakter i rapport fra prøveundervisning i 
forbindelse med ansettelse i førsteamanuensisstilling og professorat. 
Universitetsdirektøren skal utarbeide en mal for slike rapporter fra 
prøveundervisninger som skiller mellom slike typer opplysninger. 

2. Universitetsdirektøren skal utarbeide en generell veileder for innsyn og merinnsyn for 
parter og offentligheten for øvrig i dokumenter og opplysninger knyttet til i 
ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger som skal 
gjelde for alle enheter ved UiO. 

 

 

 

 
Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør       

Irene Sandlie 

Personaldirektør 

 

 

Vedlegg: 

- Fremleggsnotat om forslag om ytterligere merinnsyn i saker om ansettelse i professorater, 
førsteamanuensisstillinger og i faglige lederstillinger 

- Referat fra IDF-møte den 21. april 2022 

- Styrenotat fra V-SAK 10 «Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger», behandlet i universitetsstyrets møte nr. 4/2017 
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Forslag om ytterligere merinnsyn i saker om ansettelse i 

professorater, førsteamanuensisstillinger og i faglige 

lederstillinger

Bakgrunn 

Universitetsdirektøren nedsatte i januar 2021 et utvalg som skulle se nærmere på åpenhet og 
innsyn i ansettelsesprosesser. Bakgrunnen var V-sak 10 fra 2017, hvor Universitetsstyrets 
tilsettingsutvalg hadde lagt frem forslag om økt åpenhet og innsyn i ansettelsessaker. 

Mandatet for utvalgets arbeid var å «gjennomgå regelverket og dagens praksis ved UiO knyttet til 
åpenhet og innsyn i våre ansettelsesprosesser for vitenskapelig ansatte og faglige lederstillinger» og 
å «vurdere nærmere om det bør legges til rette for mer åpenhet i disse prosessene enn dagens 
regelverk tilsier». 

Prosess og arbeidsgruppens vurderinger 
Utvalget har gjennomgått gjeldende regelverk for innsyn og merinnsyn for både parter og 
offentligheten for øvrig når det gjelder saker om ansettelse i professorater, 
førsteamanuensisstillinger og faglige lederstillinger ved UiO. Fakultetene, museene og øvrige 
enheter, samt Studentparlamentet, har alle blitt hørt. Utvalget har avholdt seks møter i perioden 
fra februar 2021 til februar 2022.  

Utvalget har tatt utgangspunkt i alle stadiene i ansettelsesprosessene, og vurdert om det skal gis 
merinnsyn og praktiseres mer åpenhet basert på en avveining av blant andre følgende hensyn: at 
UiO skal være en attraktiv arbeidsgiver, at ansettelsesprosesser skal oppleves legitime, at organene 
som har viktige formelle oppgaver i tilsettingsprosesser får god og fullstendig kunnskap om hvilke 
reelle vurderinger som har vært gjort i tidligere steg av prosessen, samt at søkere beskyttes mot 
unødig eksponering av personlige opplysninger og egen person. 

Utvalgets rapport har blitt diskutert i rektorat- og dekanmøtet, samt drøftet i informasjonsmøtet 
for organisasjonene. 

Arbeidsgruppens forslag 
Utvalgets hovedkonklusjon er at UiO praktiserer stor grad av åpenhet og innsyn i 
ansettelsesprosessene. 

Arbeidsgruppens har likevel kommet frem til felles forslag om følgende: 

 At det gjøres endringer i dagens gjeldende regelverk og praksis knyttet til innsyn og
merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i ansettelsesprosesser for vitenskapelige
toppstillinger og faglige lederstillinger ved at det etter konkret begjæring
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o gis offentlig merinnsyn i utvidet søkerliste, men kun for søkere som ikke er unntatt 
offentlig søkerliste 

o gis merinnsyn for offentligheten i fakta og vurderinger av faglig [og pedagogisk-
faglig] karakter i rapport fra prøveundervisning i forbindelse med ansettelse i 
førsteamanuensisstilling og professorat. Det bør utarbeides en mal for slike 
rapporter fra prøveundervisninger 

 At det utarbeides en veileder for innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig 
som skal gjelde for alle enheter ved UiO 

Utvalgets mindretall, Ruyter, foreslår at det utover dette åpnes for innsyn for sakens parter i de 
vurderinger som fremkommer i referat fra intervju, referansesamtaler og innstilling.  

Endringene som foreslås er også ment å gjelde for øvrige vitenskapelige stillingskategorier, så langt 
de passer. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

- Rapport fra arbeidsgruppen «Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser» 
- Mandat for arbeidsgruppen «Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser» 
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Universitetet i Oslo Notat 
 

 

Avdeling for personalstøtte 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus.   
Problemveien 7 

Telefon:  
Telefaks:  
postmottak@admin.uio.no 
 

 

          25. februar 2022 
 

 

Rapport fra arbeidsgruppen «Åpenhet og innsyn i 
ansettelsesprosesser» 

Innledning og bakgrunn 
Det er et overordnet mål for UiO at rekruttering og bedømmelser skal foregå åpent og 
transparent, med vekt på kvalitet og faglige vurderinger. Dette er noe som blant annet 
kommer frem av UiOs 2030-strategi1.  

Samtidig følger det av UiOs rekrutteringspolitikk at universitetet skal være attraktiv for, og 
rekruttere, de best kvalifiserte vitenskapelige kandidatene – både nasjonalt og 
internasjonalt.2  

Åpenhet og innsyn bidrar til å skape legitimitet rundt, og tillit til, de ansettelsesvedtak som 
fattes.  

Av disse grunner er det allerede i dag større grad av åpenhet knyttet til 
ansettelsesprosesser ved UiO enn det som UiO i utgangspunktet har rett til å nekte innsyn 
i. 

Gjeldende regler for parters og offentlighetens rett til innsyn i dokumenter som skriver seg 
fra prosesser knyttet til ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger følger i 
første rekke av Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO 
(heretter: «RPF»). For ansettelse i faglige lederstillinger gjelder Reglement for ansettelse 
av ledere ved fakulteter og institutter (heretter: «RFI»). 

Både RPF og RFI er interne regelverk som dels gir uttrykk for gjeldende rett etter blant 
annet forvaltningsloven, forskrift til forvaltningsloven og offentleglova, dels presiseringer 
og tolkninger av nevnte regelverk, og dels interne retningslinjer som på flere punkter gir 
parter og offentligheten mer innsyn enn det UiO rettslig sett er forpliktet til. 

Et utvalg ble nedsatt av Universitetsdirektøren for å vurdere om det bør gis mer innsyn i 
dokumenter og opplysninger knyttet til ansettelser i professorater, 
førsteamanuensisstillinger og faglige lederstillinger enn det som følger av dagens 
regelverk. 

                                                           
1 https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/strategi-2030.pdf 
2 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringspolitikk/rekruttering-
vitenskapelige.html 

V-sak 21/22 - Side 5 av 71



 2 

 

Utvalgets mandat 
Universitetsdirektøren nedsatte tidlig i januar 2021 et utvalg som skulle se nærmere på 
åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser. 

Følgende personer ble oppnevnt som medlemmer av utvalget: 

 Marianne Midthus Østby, Fellesrepresentant for tjenestemannsorganisasjonene ved 
Universitetet i Oslo 

 Ragnhild Hennum, Dekan ved Det juridiske fakultet 

 Knut Willem Ruyter, Vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo 

 Anne Julie Semb, Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 Irene Sandlie, Personaldirektør ved UiO 

Utvalgets sekretærer har vært Roger Markgraf-Bye og Sindre Dahl Christensen, begge 
seniorrådgivere ved Avdeling for personalstøtte. 

Utvalget ble bedt om å gjennomgå regelverket og dagens praksis ved UiO knyttet til 
åpenhet og innsyn i våre ansettelsesprosesser for vitenskapelig ansatte og faglige 
lederstillinger. Utvalgets mandat var å vurdere om det bør legges til rette for enda mer 
åpenhet i disse prosessene enn dagens regelverk og UiOs policy tilsier. 

Bakgrunnen for utvalgets arbeid er UiOs overordnede mål om at rekruttering og 
bedømmelser skal foregå åpent og transparent, med vekt på kvalitet og faglige vurderinger. 

Følgende ble lagt til grunn for utvalgets arbeid: 

 Lovverk, forskrifter og UiOs regelverk om åpenhet og innsyn i 
ansettelsesprosesser 

 Universitetsstyresak V-sak 10 «Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater 
og førsteamanuensisstillinger» 

Dokumenter fra Universitetsstyrets V-sak 10 er vedlagt her. 

 Vedlegg 1: V-SAK 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger 

 

Utvalgets arbeid 
Det har blitt gjennomført møter i arbeidsgruppen 3. februar, 18. mai, 18. oktober, 9. 
november og 23. november 2021, samt 16. februar 2022. 

Utvalget har tatt utgangspunkt i de enkelte stadiene i en ansettelsesprosess. Med hvert 
enkelt steg i ansettelsesprosessen menes følgende elementer: 

 Kunngjøring, offentlig og utvidet søkerliste 

 Søknader 
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 Vurdering av søkerne, herunder kvalifikasjonskrav og hvordan dette nedtegnes i 
sakkyndig vurdering osv. 

 Intervjuer (skriftlige referater) 

 Prøveundervisning, ev. andre prøver (skriftlige vurderinger) 

 Referanser (skriftlige referater) 

 Innstilling (rapporten) 

 Ansettelse, herunder protokoller fra behandling i innstillingsutvalg/-styre og 
ansettelsesmyndighet/-styre eller utvalg. 

Utvalget har kartlagt gjeldende regelverk og intern policy om innsyn etter 
forvaltningsloven og offentleglova, henholdsvis for sakens parter og offentligheten for 
øvrig. Det ble utarbeidet en systematisk oversikt over regelverket på ulike stadier i 
prosessen. 

Vedlegg 2: Dokumentinnsyn i ansettelsesprosessen, vitenskapelige stillinger, 
ledere for fakulteter og institutter, plansje fra PowerPoint-presentasjon 

Det har blitt utarbeidet en oversikt over dokumentinnsyn for alle og søkerne (partene) i 
ansettelsesprosessen for vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger. 

Vedlegg 3: Oversikt over dokumentinnsyn for alle og søkerne i 
ansettelsesprosessen for vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger 

Det har vært gjennomført en intern høringsrunde for å kartlegge de enkelte enhetenes syn 
på åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser, samt hvilken pågang de opplever med hensyn 
til innsynsbegjæringer. Et annet formål med høringen var å kartlegge den faktiske 
praktiseringen av regelverket og sentral policy lokalt ved enhetene. 

Den 10. juni 2021 ble det sendt ut høringsnotat med høringsfrist 31. august 2021 til alle 
enhetene ved UiO. I høringsnotatet kom det frem at utvalget ønsket innspill fra fakultetene 
og museene om i hvilken grad enhetene mener det bør åpnes for innsyn/merinnsyn for 
offentligheten og merinnsyn for søkerne i ansettelsessaker. 

Fakultetene og museene ble også bedt om å konkretisere nærmere hvor/i hvilke tilfeller det 
i så fall oppleves å være grunnlag for mer åpenhet, og med en begrunnelse som avveier 
hensynene for og imot innsyn. Utvalget ba videre om at fakultetene og museene ga 
tilbakemelding om omtrentlig antall henvendelser som de mottar om innsyn/merinnsyn 
fra offentligheten og søkerne i ansettelsessaker for vitenskapelige stillinger 
(førsteamanuensis- og professorstillinger) og faglige lederstillinger (instituttledere og 
dekan), samt i hvilke dokumenter det bes om innsyn/merinnsyn i. 

Høringssvarene fra alle enhetene ble systematisert og samlet i et felles dokument. 

Vedlegg 4: Alle høringssvar fra enhetene, samledokument 
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Ansettelsesprosessen 
Det følger av universitets- og høyskolelovens § 6-3 (3) at ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling utarbeides på bakgrunn av 
rapport fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og 
betenkning. Ansettelsesorganet kan avgjøre at det i tillegg skal gjennomføres intervju, 
prøveforelesninger eller andre prøver. Etter kunngjøring som vedtas av ansettelsesorganet, 
behandles innkomne søknader av en sorteringskomité (ikke obligatorisk) og en 
bedømmelseskomite. Videre foretas intervjuer, prøveforelesninger eller andre prøver, og 
det gjennomføres referanseintervjuer. Dette administreres av en intervjugruppe/ 
forberedende innstillingskomité før innstillingsorganet beslutter og oversender innstilling 
til ansettelsesorganet. Hensikten med prosedyrene er å sikre god kvalitetssikring av 
rekrutteringen. 

Både innstillings- og ansettelsesmyndigheten er kollegiale organer. Nærmere regler om 
organenes sammensetning følger av Normalregler for fakulteter3 og Normalregler for 
institutter4. Organene er omfattet av forvaltningslovens regler om enkeltvedtak5, herunder 
blant annet krav til habilitet mv. 

Vedtak om ansettelse i faglige lederstillinger ved UiO fattes i medhold av reglene i 
Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter6. Også her er både 
innstillende og ansettende myndighet kollegiale organer.  

For ansettelse av instituttleder, kan innstillingsorganet eller den innstillingsorganet 
bemyndiger også 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, 
jf. Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter § 8. 

Ansettelsesorganene er selvstendige forvaltningsorganer som skal bidra til uavhengige og 
betryggende saksbehandling. Dette innebærer blant annet plikten til å påse at saken er 
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 17. Medlemmene av 
ansettelsesorganet er ikke underlagt instruksjonsmyndighet. Alle medlemmer av 
ansettelsesorganet kan stille spørsmål som er nødvendige for å opplyse saken, herunder 
om vurderinger knyttet blant annet til kvalifikasjonsvurdering. 

Det at ansettelsesorganene for både faglige lederstillinger og for vitenskapelige stillinger 
består av representanter fra arbeidsgiver-, ansatt- og studentsiden; at de er selvstendige 
kollegiale organer og at de ikke kan instrueres, skal sikre kvalitativt gode og objektive 

                                                           
3 https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html#toc10 
4 https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html#toc10 
5 Se Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel IV 
6 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/ansettelse-ledere.html#toc11 
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vurderinger av kvalifikasjoner. Alle medlemmene i ansettelsesorganene har fullt innsyn i 
alle ansettelsessakens dokumenter, og et flertall av ansettelsesorganet kan bestemme at en 
innstilling skal sendes tilbake til innstillingsorganet dersom de mener saken ikke er 
tilstrekkelig opplyst. 

 

Rettslige utgangspunkter 

Overordnet om ansettelser i det offentlige 
Avgjørelser som gjelder ansettelse av offentlig tjenestemenn er enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven (fvl) § 2, 2. ledd. Lovens § 3 annet ledd fastslår at reglene om 
begrunnelse i §§ 24–25, reglene om klage i §§ 28–34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje 
ledd uansett ikke gjelder for vedtak i denne typen saker, om ikke vedkommende 
forvaltningsorgan bestemmer noe annet. 

Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i, avhenger av om man er part i ansettelsessaken 
eller ikke. Alle søkere er å anse som part i en ansettelsessak, og søkerne har innsynsrett 
etter forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. For andre enn parter (offentligheten) 
reguleres innsynsretten etter offentleglova. 

Universitets- og høyskoleloven har ikke egne bestemmelser om innsyn. 

 

Hovedregel om innsyn 
Det rettslige utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at både parter i en konkret sak og 
offentligheten for øvrig skal ha rett til innsyn i dokumenter utarbeidet av offentlige 
organer.  

For partenes vedkommende er dette prinsippet lovfestet i forvaltningsloven (fvl.) § 18, 
første ledd, første punktum, første komma: 

«En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter […]» 

Når det gjelder allmennheten for øvrig, er hovedregelen om full rett til innsyn lovfestet i 
offentleglova (offl.) § 3, første punktum: 

«Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn 
dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. […]» 

 

Unntak fra hovedregelen om fullt innsyn 
Det er gjort flere unntak fra hovedregelen om fullt innsyn, både for parter og for 
allmennheten for øvrig. 
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Unntak for ansettelsessaker 
For det første er det i forvaltningsloven gjort unntak fra retten til dokumentinnsyn for så 
vidt gjelder dokumenter som skriver seg fra «[s]aker om tilsetting i den offentlige 
forvaltning», jf. forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 14.  

Unntaket gjelder dokumenter som er blitt til i «saker om tilsetting» og kun frem til, men 
uten å inkludere, selve vedtaket. Vedtaket selv, og dokumenter som blir til etter at det er 
fattet, faller i utgangspunktet utenfor unntaket. Slike dokumenter er dermed omfattet av 
hovedregelen om full innsynsrett, både for partene og offentligheten for øvrig. 

I den helt innledende fasen av ansettelsesprosessen er det et tolkningsspørsmål hvilke 
dokumenter som skal anses knytte seg til «sak[] om tilsetting» og ikke. Dokumenter som 
faller utenfor fordi de ikke naturlig anses for å være omfattet av unntaket vil ofte likevel 
kunne unntas innsynsrett under henvisning til at de er å regne som organinterne. 

Forvaltningslovforskriften §§ 15 til 19 modifiserer imidlertid unntaket fra retten til 
dokumentinnsyn for partene i en ansettelsessak. I hovedsak innebærer dette at den enkelte 
søker likevel har rett på innsyn i: 

 «Utvidet søkerliste», jf. § 15 

 Opplysninger om seg selv, jf. § 16 
o Alle faktiske opplysninger 
o Vurderinger om parten selv 

 Likevel ikke vurderinger gitt av 

 Ansettelsesorganet 

 Innstillingsmyndigheten 

 Noen som forbereder saken for de ovennevnte 

 Sakkyndig- eller rådgiveruttalelser til de ovennevnte 

 Nåværende eller tidligere arbeidsgivere 

 Nåværende eller tidligere oppdragsgivere 

 Opplysninger om andre søkere, jf. § 17 
o Søknadene og vedlegg til søkere som er innstilt eller ansatt i den utlyste 

stillingen 
o Andre faktiske opplysninger, men bare hvis de har hatt betydning 

 Referat fra intervjuer, jf. § 18 
o Det søker selv har sagt i intervju som fremgår av referat 
o Nye opplysninger i referat fra intervju med andre søkere som er 

innstilt/ansatt 

 Innstillingen, jf. § 19 
o Likevel bare: 

 Når innstilling er pålagt ved lov, reglement eller avtale med 
fagforening 
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 Hvem som er innstilt, og i hvilken rekkefølge 
 Eventuell dissens, og i så fall fordelingen av antall stemmer 

o Ikke: 
 Begrunnelsen for innstillingen 
 Men likevel: 

 Nye faktiske opplysninger eller anførsler som er «av betydning 
for saken» 

Unntaket fra rett til innsyn i ansettelsessaker gjelder også for offentligheten, jf. 
offentleglova § 25, første ledd: 

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing 
i offentleg teneste.» 

I motsetning til reglene som gjelder for partsinnsyn i ansettelsessaker, gir ikke 
offentleglova flere rettigheter enn innsyn i selve den offentlige søkerlisten, jf. § 25, andre 
ledd. Det innebærer at offentlige virksomheter som utgangspunkt ikke er forpliktet til å gi 
innsyn i annet enn søkerlisten, med de fritak som eventuelt gis til enkeltsøkere etter en 
konkret vurdering. 

 

Unntak for taushetsbelagte opplysninger 
For det andre gjelder det et helt generelt unntak fra retten til innsyn i opplysninger som 
enten angår en annen persons helseforhold, som av særlige grunner ikke bør meddeles 
videre eller som er underlagt taushetsplikt, jf. henholdsvis fvl. § 19, andre ledd, bokstavene 
a og b og offl. § 19. Dette omfatter imidlertid bare de enkelte opplysningene, og dermed 
ikke nødvendigvis hele dokumentet som sådan. 

Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 13 b, første ledd, nr. 1, at taushetsplikten etter § 
13 i seg selv «ikke er til hinder for […] at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens 
parter eller deres representanter». Dette innebærer at også taushetsbelagte opplysninger 
er gjenstand for vurdering av merinnsyn overfor sakens parter.  

Dette gjelder imidlertid ikke overfor allmenheten for øvrig etter offentleglova. 

Parter som gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger har kun rett til å benytte disse 
opplysningene så langt det er nødvendig for å ivareta deres egne interesser i saken. De er 
selv underlagt taushetsplikt når det gjelder disse opplysningene. Overtredelse av slik 
taushetsplikt kan straffes etter straffelovens § 209, dersom vedkommende er gjort 
oppmerksom på at overtreding kan få slik følge, jf. fvl. § 13 andre ledd. 
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«Merinnsyn» 
Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi 
helt eller delvis innsyn, såkalt «merinnsyn».  

Merinnsyn bør gis dersom hensynet til partens eller offentlighetens behov for innsyn veier 
tyngre enn behovet for unntak, jf. henholdsvis fvl. § 18, andre ledd og offl. § 11.  

Det er kun aktuelt å vurdere merinnsyn for opplysninger som det i seg selv ikke er forbudt 
å dele. Dette er særlig aktuelt for opplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagte. I 
så fall må det først vurderes om det kan gjøres unntak fra taushetsplikten, og deretter om 
det skal gis merinnsyn. 

Som beskrevet lengre ovenfor, er taushetsplikten etter fvl. § 13 ikke absolutt overfor sakens 
parter, jf. blant annet unntaket i § 13 b første ledd, nr. 1. Et slikt unntak gjelder imidlertid 
ikke for offentligheten for øvrig. Taushetsplikten må derfor i denne sammenheng anses for 
å være mer eller mindre absolutt.  

Dette innebærer at det ikke er anledning til å vurdere merinnsyn overfor offentligheten når 
det gjelder taushetsbelagte opplysninger etter fvl. § 13. 

 

Oppsummering 
Reguleringen av innsynsrett for søkere/parter og offentligheten for øvrig til opplysninger i 
dokumenter utarbeidet i forbindelse med ansettelsesprosesser er et resultat av nøye og 
bevisste avveininger av motstridende hensyn fra lovgivers og departementets side.  

Det faktum at det – til tross for et sterkt grunnprinsipp om innsynsrett i offentlige 
dokumenter – er gjort flere unntak for ansettelsesprosesser, er i seg selv et argument som 
taler mot å gi mer innsyn enn det loven allerede pålegger det offentlige organet. 

Når det likevel skal gjøres unntak fra den retten som det offentlige organet har til å nekte 
innsyn, må det derfor gjøres en grundig avveining av om de hensynene som danner 
grunnlaget for denne retten skal tilsidesettes i den enkelte sak.  

 

Oppsummering av høringssvarene  
Enhetene forklarer at de i forbindelse med ansettelsessaker sjelden mottar begjæringer om 
innsyn fra både parter og fra offentligheten for øvrig. 

Samlet sett etterlater høringssvarene et klart inntrykk av at enhetene ikke opplever behov 
for, eller har ønske om, mer åpenhet, og at det gjeldende regelverket og praktiseringen av 
dette fører til transparente og etterprøvbare ansettelsesprosesser. Likevel med noen 
mindre unntak: 
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 En av enhetene åpner for at utvidet søkerliste kan gjøres offentlig (formentlig etter 
begjæring, og ikke av eget initiativ). 

 Samme enhet åpner for partsinnsyn i skriftlige vurderinger gjort i forbindelse med 
prøveundervisning mv. 

 En annen enhet åpner for merinnsyn for den enkelte søker også i vurderinger som 
gis i innstillingen (rapporten), men påpeker samtidig at dette kan være 
problematisk på grunn av det skaper mye merarbeid og kan være ubehagelig for 
søkeren å lese, og at det derfor kan tenkes andre løsninger som gjør at søkeren selv 
forstår hvorfor han eller hun for eksempel er vurdert mindre personlig egnet enn 
kandidaten som endte opp med tilbud om ansettelse. 

 

Noen enheter gir i sitt høringssvar uttrykk for ønske om mindre åpenhet og innsyn enn det 
som per i dag praktiseres ved UiO: 

 En av enhetene skriver i sitt høringssvar at det kan være uheldig at sakkyndig 
vurdering er offentlig. Fakultetet spør videre om også utdanningsfaglig mappe skal 
være offentlig, for at opplysningene i sakkyndigvurdering skal kunne etterprøves  

 

Flere enheter rapporterer om at noen utenlandske søkere opplever det som rart, og kanskje 
ubehagelig, at det er partsinnsyn i sakkyndigvurderingen av dem. 

Flere av enhetene skriver i sine høringssvar at de opplever det som uproblematisk å 
vurdere når det skal gis innsyn og når dette ikke skal gis. Én enhet opplyser imidlertid at 
det kan være utfordrende å vite hvilke konkrete opplysninger som skal sladdes ved delvis 
innvilgelse av innsynsbegjæring. 

 

Dagens praksis ved UiO  
For å kunne vurdere handlingsrommet med hensyn til merinnsyn, er det nødvendig først å 
kartlegge i hvilken grad merinnsyn faktisk praktiseres ved UiO i dag – både når det gjelder 
partsinnsyn og innsyn for offentligheten for øvrig.  

Etter begge regelsettene – forvaltningsloven for parter og offentleglova for offentligheten 
for øvrig – skal forvaltningsorganet ved begjæring om innsyn alltid konkret vurdere 
merinnsyn. Av denne grunn vil det kunne være naturlige variasjoner mellom de ulike 
enhetene ved UiO, og mellom de enkelte saksbehandlerne. 

De tilbakemeldingene som har kommet fra enhetene i høringssvarene om praktisering 
viser at det i det alt vesentlig er samsvar mellom policy og praksis. Dette gjelder både 
retten til å holde dokumenter og opplysninger tilbake fra innsyn, og i hvilken grad 
merinnsyn praktiseres. Likevel finnes det noen unntak fra dette. 
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Matrisen inntatt som vedlegg 2 gir en samlet oversikt over både (1) hvilket regelverk som 
gjelder og (2) i hvilken grad det på UiO gjelder en policy for merinnsyn som strekker seg 
lengre enn dette.  

 

Konkret vurdering av innsyn knyttet til de enkelte stegene i 
ansettelsesprosessen 

Offentlig søkerliste 
Etter offl. § 25 andre ledd er UiO pålagt å utarbeide offentlig søkerliste etter utløpet av 
søknadsfristen for en utlyst stilling. Dette er en oversikt over navn, alder, stilling eller 
yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Søkerlisten er offentlig og 
skal, etter offentleglova § 3, være tilgjengelig hos forvaltningsorgan. 

Den enkelte søker kan søke om å bli unntatt den offentlige søkerlisten, jf. offl. § 25 andre 
ledd, tredje punktum. Adgangen til å unnta søkere offentlig søkerliste er omtalt i Statens 
personalhåndbok 2021, under punkt 11.4.3: 

«[…] Ved vurderingen av om en slik anmodning skal tas til følge, skal det legges vekt på 
om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. I utlysningen skal det gjøres 
oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har 
bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen om ikke å stå på 
søkerlisten ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette. Det skal gå frem av 
søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.» 

Selv om en søker først har fått innvilget søknad om å bli unntatt offentlig søkerliste, er ikke 
dette rettslig sett i seg selv til hinder for at det senere gis offentlig innsyn i dokumenter 
som knytter seg til vedkommende sitt kandidatur. De hensyn som først begrunnet unntak 
fra offentlig søkerliste kan imidlertid også senere være relevante i en konkret vurdering av 
merinnsyn. 

Siden offentlig søkerliste er et dokument som er utarbeidet ene og alene for å gjøres 
offentlig, og som alltid skal være offentlig, er det naturlig nok ikke aktuelt å vurdere 
merinnsyn. 

 

Utvidet søkerliste 
Utvidet søkerliste inneholder informasjon om alle søkernes navn, alder, utdanning og 
arbeidserfaring. Partene – søkerne – har etter forskrift til forvaltningsloven § 15 rett til å 
gjøre seg kjent med disse opplysningene om de andre søkerne.  

Loven pålegger ikke arbeidsgiver å dele disse opplysningene med de andre søkerne av eget 
initiativ. Ved UiO er det likevel policy for å dele fullstendig utvidet søkerliste med alle 
søkerne inne i den elektroniske søknadsportalen kort tid etter utløpet av søknadsfristen.  
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Utvalget har videre vurdert om det bør foreslås merinnsyn for offentligheten for øvrig i 
utvidet søkerliste etter begjæring. Forutsetningen er at slikt merinnsyn i så fall ikke 
omfatter de søkerne som har blitt unntatt offentlig søkerliste, da hensynene som 
begrunner slikt unntak i de fleste tilfeller vil slå ut tilsvarende i vurderingen av 
offentliggjøring av utvidet søkerliste.  

I den konkrete vurderingen er det særlig sett hen til de forhold at opplysningene i utvidet 
søkerliste neppe er særlig mer sensitive enn de som allerede fremkommer av offentlig 
søkerliste. Det er også relevant å se utvidet søkerliste i sammenheng med 
sakkyndigrapporten, som det allerede gis offentlig merinnsyn i. Sakkyndigrapporten 
inneholder i tillegg faglige vurderinger av bakgrunnen til alle søkerne. 

Utvalget har på denne bakgrunn kommet frem til at det bør gis merinnsyn for 
offentligheten i utvidet søkerliste, men kun etter begjæring og kun om søkere som ikke er 
unntatt offentlig søkerliste. 

 

Søknad med vedlegg 
Søknad med vedlegg er alle dokumenter som er sendt inn til UiO innen søknadsfristen for 
den utlyste stillingen. Dette vil typisk omfatte søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og 
publikasjonsliste. 

Forvaltningslovsforskriften gir i dag søkere rett til å få innsyn i søknadene fra de søkerne 
som er innstilt til, eller ansatt i, stillingen som er utlyst. Retten til partsinnsyn er med 
andre ord betinget av at det foreligger en innstilling i saken.  

Offentligheten før øvrig har derimot ikke krav på innsyn i slike dokumenter. UiO 
praktiserer i dag heller ikke merinnsyn. Utvalget har imidlertid vurdert om det på dette 
punkt bør gjøres endringer. 

Økt grad av innsyn, både for parter og offentligheten, vil på den ene side gjøre 
ansettelsesprosessene mer transparente. På denne måten kan prosessen sies å få en ekstra 
«sikkerhetsventil» ved at eventuelle feil i opplysningene som legges frem av søkere i 
søknadsdokumentene også kan fanges opp av andre enn arbeidsgiver selv. Dette 
argumentets verdi svekkes likevel betraktelig av at flere av opplysningene skal verifiseres 
av arbeidsgiver, for eksempel karakterutskrifter gjennom elektronisk vitnemålsportal og 
andre opplysninger gjennom referansesamtaler. For øvrig gjengis de viktigste 
opplysningene fra søknaden i sakkyndigrapporten, som det allerede gis offentlig 
merinnsyn i. 

På den annen side vil det trolig oppleves som svært inngripende for den enkelte søker at 
partene i større grad enn det som følger av forskriften til forvaltningsloven, og 
offentligheten, får fullt innsyn i dokumenter som i utgangspunktet er konfidensielle, slik 
som for eksempel karakterutskrift og personlige attester.  
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Utvalget har etter en konkret avveining av fordeler og ulemper funnet at det ikke er 
ønskelig å utvide innsynsretten sammenliknet med hva som følger av dagens regelverk på 
dette punkt. Hensynet til søkerne er her vektlagt særlig tungt. 

 

Sakkyndig vurdering 
Søkere til førsteamanuensisstillinger og professorater skal bedømmes av oppnevnte 
sakkyndige som gir en vurdering av søkernes kvalifikasjoner, jf. kompetanseprofilen 
beskrevet i § 9, til innstillingsmyndigheten før den avgir sin innstilling. Sakkyndig 
vurdering er ikke aktuelt for ansettelse i faglige lederstillinger, jf. Reglement for ansettelse 
av ledere ved fakulteter og institutter § 8, første ledd. De sakkyndige skal avgi en 
veiledende vurdering, der minst tre av de søkerne som anses som kompetente i henhold til 
stillingsbeskrivelsen er rangert. Det oppnevnte sakkyndige utvalget gjør en faglig vurdering 
av søkernes «utdanning» og «erfaring» sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er 
fastsatt i utlysningen, jf. statsansatteloven § 3 (2). 

Rapporten fra det sakkyndige utvalget omfattes som utgangspunkt av de generelle 
unntakene for saker om ansettelse etter forvaltningslovforskriften § 14 og offentleglova § 
25. 

Ved UiO praktiseres det likevel full meroffentlighet for hele rapporten fra det 
sakkyndigutvalget, men kun på forespørsel og etter at merknadsfristen er utløpt, jf. Regler 
for ansettelse i professorat og førsteamanuensisstilling § 10 (2).  

 

Intervju med søker 
Som et supplement til den sakkyndige vurderingen skal de søkerne som den sakkyndige 
komiteen har rangert som de beste også vurderes med tanke på personlig egnethet for 
stillingen. Hensikten er å få utfyllende opplysninger om søkerens kvalifikasjoner som 
medarbeider, miljøskaper og i forhold til samarbeid, og hindre ansettelser som etter alt å 
dømme kan få en negativ effekt på fagmiljøet. Den enkelte søkers egenskaper knyttet til det 
ovennevnte skal derfor vurderes og omtales. Som hovedregel skal det innkalles til intervju, 
jf. Regler for ansettelse i professorat og førsteamanuensisstilling § 12 (2). 

Intervjukomiteen gjennomfører samtale med søkere og innhenter referanser, og utarbeider 
et kortfattet dokument som inngår som saksgrunnlag når det skal gis innstilling. I sin 
oppsummering av intervjuet må komiteen søke å holde fra hverandre konkrete 
(fakta)opplysninger om og fra søker og de kompetanse- og egnethetsvurderinger som 
gjøres etter intervjuet, jf. Regler for ansettelse i professorat og førsteamanuensisstilling § 
12 (2)(1). 

Referat fra intervju med søker omfattes som utgangspunkt av de generelle unntakene for 
saker om ansettelse etter forvaltningslovforskriften § 14 og offentleglova § 25.  
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For den enkelte søker er det likevel etter forvaltningsforskriften § 16 innsynsrett i «faktiske 
opplysninger» om parten selv. En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av 
dokumenter som inneholder faktiske opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om 
den søker som er tilsatt i stillingen. Slike opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de 
er uten betydning for avgjørelsen, jf. § 17 andre ledd.  

Vurderinger gjort av organer som forbereder saken for ansettelsesutvalget, slik tilfellet er 
ved UiO, eller den enkelte søkers tidligere arbeidsgiver eller oppdragsgiver, omfattes 
likevel av det overordnede unntaket etter § 14. 

Etter dagens interne regelverk ved UiO gis det ikke merinnsyn for den enkelte søker i 
personlig egnethet-vurderinger gjort av ham eller henne selv.  

Utvalget har vurdert konkret om det bør gjøres endringer i UiOs retningslinjer på dette 
punkt. Utvalget har under dette punktet delt seg i et flertall, bestående av Hennum, 
Midthus Østby, Sandlie og Semb, og et mindretall, bestående av Ruyter. 

Utvalgets flertall mener at innsyn for den enkelte søker i vurderinger gjort av hans eller 
hennes personlige egnethet kunne tenkes å gi vedkommende forståelse av hvorfor 
rekkefølgen fra sakkyndig utvalg ikke ble den samme som i den endelige innstillingen, og 
på den måten gitt den enkelte søker en bedre forståelse av den endelige rangeringen. I sin 
tur kunne det tenkes at dette kunne gitt den enkelte søker bedre forutsetninger til å lykkes 
i en senere ansettelsesprosess. 

På den annen side er det et vektig hensyn at innstillende myndighet og de som forbereder 
saken for denne opplever at det er lav terskel for å gi uttrykk for de reelle vurderingene 
som blir gjort under og i etterkant av intervjuet. Dette henger blant annet sammen med at 
innstillende myndighet og ansettelsesorganet skal ha anledning til å ettergå den reelle 
begrunnelsen for de vurderingene som er gjort. Kunnskapsdepartementet har i sin 
forvaltningspraksis gitt uttrykk for at dette er et viktig formål som ligger bak forskriftens 
begrensning mot partsinnsyn i vurderinger:7 

«[…] På den annen side har forvaltningen et klart behov for å unnta de vurderingene som 
er gjort av søkeren i forbindelse med en tilsettingsprosess. Innsyn i slike opplysninger vil 
kunne medføre at formuleringene i vurderingene ble påvirket, noe som igjen kan føre til at 
beslutningsgrunnlaget blir svekket. Hensynet til grundige og tydelige vurderinger er 
nettopp årsaken til at parten ikke har en rett til innsyn i slike opplysninger. 
Kunnskapsdepartementet har ikke innvendinger mot UiOs konklusjon om at det ikke gis 
innsyn ut over det klageren har rett til etter forvaltningslovforskriften kapittel 5.» 

Dersom det skulle være innsyn for den enkelte søker i vurderingene i intervjurapporten, er 
det rimelig grunnlag for å anta at dette vil påvirke hvor transparente personlig egnethet-
vurderingene vil bli. Trolig vil det føre til at disse vurderingene blir mer vage. Dette vil øke 
risikoen for at innstillende myndighet og ansettelsesutvalget ikke får tilstrekkelig 

                                                           
7 Se til illustrasjon Kunnskapsdepartementets Vedtak av 17. september 2021 i klagesak om innsyn i intervjukomiteens 
vurderinger i ansettelsessak (ref. 21/1713-7) 
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kunnskap om innstillingsorganets reelle begrunnelse. Det er også et viktig 
forvaltningsrettslig prinsipp at saker skal være så godt opplyst som mulig før det fattes 
vedtak. 

På bakgrunn av en avveining av de argumentene som gjengis direkte ovenfor, har utvalgets 
flertall konkludert med at det ikke er ønskelig å gi innsyn for den enkelte søker i 
vurderinger gjort av vedkommende sin personlige egnethet. Dermed foreslås dagens 
retningslinjer videreført på dette punkt.  

Utvalgets mindretall er uenig i denne konklusjonen og begrunnelsen som ligger bak. Etter 
hans syn bør den enkelte søker gis merinnsyn i referat fra intervju med den enkelte søker. 
Merinnsynet omfatter de (subjektive) vurderingene som intervjuerne har gjort seg. 
Begrunnelsen er rett og slett at reglene baserer seg på et kunstig skille mellom faktiske 
opplysninger og vurderinger. Det vesentlige er imidlertid at søker ikke får anledning til 
kontradiksjon hvis vedkommende ikke får innsyn i de vurderingene som gjøres. For videre 
behandling av referatet (i innstillingen) vil saken kunne anses som enda bedre opplyst hvis 
også søker har mulighet til å kommentere/beriktige andres subjektive vurderinger av ens 
egnethet. Mindretallet bestrider også antakelsene om at tilbakehold er nødvendig for å få 
«reelle vurderinger» og at konsekvensen av merinnsyn vil bli at vurderingene blir vage.  

Et samlet utvalg har diskutert om det kan etableres en prosedyre som i større grad enn i 
dag sikrer at den enkelte søker får en mer utfyllende begrunnelse for ansettelsesprosessens 
utfall enn det som er tilfellet i dag. Utvalget foreslår at Avdeling for personalstøtte 
utarbeider en veileder for tilbakemelding til kandidatene.  

Det vises her også til at det følger av Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og 
institutter § 10 fjerde ledd at innstilte søkere som ikke når opp «bør få tilbud om en 
kortfattet muntlig begrunnelse for rangeringen.» 

Gitt utvalgets flertalls konklusjon når det gjelder søkers egen rett til merinnsyn, og siden 
de samme hensyn vil gjøre seg gjeldende med enda større styrke for utenforstående, er det 
ikke aktuelt å vurdere merinnsyn med hensyn til søkeres innsynsrett i vurderinger av 
personlig egnethet, knyttet til merinnsyn for både andre søkere og for offentligheten for 
øvrig. 

 

Referansesamtaler 
Referanseintervjuer brukes for å kontrollere de opplysninger som har blitt gitt om tidligere 
arbeidsforhold og de inntrykk en har dannet seg av søkeren. Normalt vil det være aktuelt å 
kontakte tidligere og nåværende arbeidsgivere. Kun personer som søkeren oppgir som 
referanser bør kontaktes. Søkeren kan imidlertid bli bedt om å oppgi supplerende 
referanser fra andre arbeidsforhold, jf. Regler for ansettelse i professorat og 
førsteamanuensisstilling § 12 (2)(2). 
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Referat fra intervju med referansepersoner omfattes som utgangspunkt av de generelle 
unntakene for saker om ansettelse etter forvaltningslovforskriften § 14 og offentleglova § 
25.  

For den enkelte søker er det likevel etter forvaltningsforskriften § 16 innsynsrett i «faktiske 
opplysninger» om parten selv. Dette omfatter blant annet referat fra intervju med 
referanseperson.  

En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som inneholder faktiske 
opplysninger om andre søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er tilsatt i 
stillingen. Slike opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten betydning for 
avgjørelsen, jf. forvaltningslovforskriften § 17 andre ledd.  

Vurderinger gjort av organer som forbereder saken for ansettelsesutvalget, slik tilfellet er 
ved UiO, eller den enkelte søkers tidligere arbeidsgiver eller oppdragsgiver, omfattes 
likevel av det overordnede unntaket etter § 14. 

Etter dagens interne regelverk ved UiO er det ikke gjort unntak fra forskriftens unntak, slik 
at det i dag ikke gis merinnsyn for den enkelte søker i personlig egnethet-vurderinger gjort 
av ham eller henne.  

Utvalget har vurdert konkret om det bør gjøres endringer i UiOs retningslinjer på dette 
punkt. Utvalget har under dette punktet delt seg i et flertall, bestående av Hennum, 
Midthus Østby, Sandlie og Semb, og et mindretall, bestående av Ruyter. 

Utvalgets flertall viser her for det første til de betraktninger som utvalgets flertall har gjort 
seg rundt spørsmålet om merinnsyn i vurderinger gjort av søkere i forbindelse med 
intervjurundene. Hensynet til fri meningsutveksling gjør seg gjeldende også her. Dette har 
mer konkret sammenheng med at det er rimelig grunn til å tro at referanser vil kvie seg for 
å være ærlige i søkerens disfavør dersom de blir kjent med at det vil bli gitt innsyn i deres 
vurderinger til søkeren selv, eventuelt også andre søkere og offentligheten for øvrig. Det er 
da også en mulighet for at tidligere arbeidsgivere mv. ikke ønsker å stille som referanser i 
det hele tatt. I så fall ville det vært en uholdbar situasjon for rekrutteringsarbeidet ved UiO. 

Utvalgets flertall ønsker i denne sammenheng også å bemerke at søkeren selv som regel 
skal få anledning til å imøtegå vurderinger som bygger på et faktum som ikke allerede er 
kommentert av søkeren selv. Dette er en rett den enkelte søker allerede har etter 
forvaltningslovforskriften § 16, jf. ovenfor. Regelverket skal på denne måten sørge for at 
UiO som arbeidsgiver ikke legger vekt på feilaktige opplysninger og mangelfulle 
vurderinger fra referansepersoner. 

Utvalgets flertall har på bakgrunn av det som er diskutert ovenfor, sammenholdt med 
vurderingene gjort under punktet om referat fra intervju med søkeren selv, kommet frem 
til at det ikke vil være ønskelig å gi merinnsyn i vurderingene nedtegnet i referat fra 
intervju med referanser, verken til søkeren selv, andre søkere eller offentligheten for øvrig. 
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Utvalgets mindretall er uenig i denne konklusjonen og mener at det også bør gis 
merinnsyn i referansenes vurderinger av søkers faglighet og egnethet. Også her må det 
finnes mulighet for kontradiksjon, og med den mulighet vil også saken bli bedre opplyst for 
innstillende myndighet. Det er også på dette punktet grunn til å bestride antakelsene om at 
skjermede vurderinger er den eneste muligheten til å få ærlige og oppriktige vurderinger av 
negativ karakter og at disse ikke ville ytre dem eller stille som referanse hvis de ikke var 
dekket av konfidensialitet. Antakelsen tar ikke høyde for at også referansers subjektive 
vurderinger kan være motivert av mange ulike interesser og hensyn, ikke minst når disse 
går i søkers disfavør. Vurderingenes pålitelighet og troverdighet bør derfor kunne 
etterprøves.  

 

Rapport fra prøveundervisning 
Hensikten med prøveundervisning er å dokumentere evne til å formidle forskningsbasert 
kunnskap tilpasset den relevante målgruppen. Prøveundervisning kan også gi bidrag til 
vurdering av personlig egnethet, eksempelvis gjennom å observere interaksjon mellom 
søkeren og studenter, eller til å vurdere søkerens digitale kompetanse gjennom bruk av 
ulike digitale læringsformer og læringsteknologier, jf. Regler for ansettelse i professorat og 
førsteamanuensisstilling § 12 (2)(3). 

Prøveundervisning er kun aktuelt for ansettelse i vitenskapelige stillinger, og ikke i faglige 
lederstillinger. 

Referat fra prøveundervisning omfattes som utgangspunkt av de generelle unntakene for 
saker om ansettelse etter forvaltningslovforskriften § 14 og offentleglova § 25. For søkeren 
selv modifiseres dette utgangspunktet av at det gis innsyn i «faktiske opplysninger». Et 
enda snevrere unntak gjelder for andre søkere. Offentleglova gir ikke rett på innsyn.  

Per i dag er det ved UiO ikke gjort unntak fra dette unntaket. Det betyr at det ikke gis 
merinnsyn i vurderinger som fremkommer av referat fra prøveundervisning. 

Utvalget har vurdert om retningslinjene ved UiO bør endres på dette punkt, ved at det gis 
mer åpenhet enn det som gjelder i dag. 

Grovt sett kan en si at rapporten fra prøveundervisning inneholder tre typer opplysninger: 
(1) faktiske opplysninger, (2) faglige og pedagogiske vurderinger, samt i noen tilfeller (3) 
personlig egnethet-vurderinger. 

Når det gjelder spørsmålet om søkeren selv bør gis merinnsyn i vurderinger av personlig 
egnethet gjort av vedkommende, vises det til vurderingene gjort under de to punktene 
ovenfor, om intervjuer med søkeren selv og referanser. 

Med hensyn til de rent faglige og pedagogiske vurderingene som gjøres av søkere i 
forbindelse med prøveundervisning, så legger utvalget til grunn at disse har flere 
likhetstrekk med vurderingene som kommer frem av det sakkyndige utvalgets rapport. 
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Det gis som tidligere nevnt fullt innsyn i det sakkyndige utvalgets rapport. Dette utvalgets 
vurdering er at langt på vei de samme hensynene gjør seg gjeldende her. 

Utvalgets vurdering er etter dette at det etter konkret begjæring bør gis fullt innsyn i de 
faglige og pedagogiske vurderingene, både for søker selv, andre parter og offentligheten for 
øvrig. 

Utvalget vil samtidig bemerke at det vil være viktig å utarbeide gode maldokumenter for å 
sikre at arbeidet med utskilling av faglige og pedagogiske vurderinger, kontra vurderinger 
av personlig egnethet, blir enklest mulig å gjennomføre i praksis. 

 

Innstillingen 
Innstillingen er beskrevet slik i Regler for ansettelse i professorat og 
førsteamanuensisstilling § 12 (4): 

«Vanligvis skal tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, når det 
er flere kvalifiserte søkere til en stilling. 

Det skal gis en begrunnelse for rekkefølgen de innstilte søkerne er satt opp i. 

Er det dissens i innstillingsorganet, skal de forskjellige standpunkter begrunnes og 
protokoll som viser stemmegivningen følge saken. 

Det skal gis en skriftlig uttalelse om innstilte søkeres kvalifikasjoner og egnethet for 
stillingen på bakgrunn av 

 kunngjøringsteksten og stillingsbeskrivelsen 

 de sakkyndiges vurdering 

 vurdering av prøveundervisning 

 referat fra eventuelle intervjuer og innhentede referanser om personlig egnethet 
for stillingen 

Innstillingsorganet må dermed vekte resultatet av de ulike vurderingene opp mot 
hverandre i den endelige rangeringen.  Selv om samme hovedregel om vekting av 
kvalifikasjoner legges til grunn, jf. § 9 f, kan en samlet helhetsvurdering gjøre at 
innstillingsorganet kommer til en annen rangering enn sakkyndig komite.» 

 

De samme rettslige utgangspunktene gjelder for innsyn i rapporten fra innstillende 
myndighet som for innsyn i andre dokumenter utarbeidet i forbindelse med 
ansettelsesprosessen; det er som regel innsynsrett for søkeren i faktiske opplysninger om 
ham eller henne selv, i noen grad det samme for andre søkere i den utstrekning det er tale 
om nye opplysninger, men uansett ikke i vurderinger av personlig egnethet. Offentligheten 
for øvrig har ikke rett på innsyn i noen som helst opplysninger i rapporten fra innstillende 
myndighet. 
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UiOs retningslinjer åpner ikke for mer innsyn enn det som følger av regelverket. Utvalget 
har gjort en konkret vurdering av om retningslinjene på dette punkt bør endres slik at det 
gis merinnsyn for én eller flere av interessentgruppene når det gjelder vurderinger av 
personlig egnethet. Utvalget har under dette punktet delt seg i et flertall, bestående av 
Hennum, Midthus Østby, Sandlie og Semb, og et mindretall, bestående av Ruyter. 

Utvalgets flertalls vurdering er at de samme hensyn gjør seg gjeldende i vurderingen av 
merinnsyn i personlig egnethet-vurderinger som fremkommer av rapporten fra 
innstillende myndighet, som det som gjelder for intervjurapporter, mv. 

Utvalgets flertall har etter dette konkludert likt på dette punkt som de tilsvarende 
punktene ovenfor. Det legges her særlig stor vekt på at ansettelsesmyndigheten skal få så 
korrekt inntrykk av de vurderinger som er gjort av forberedende organer som mulig. Det 
viktigste hensynet i denne sammenheng er at ansettelsesmyndigheten skal kunne avdekke 
utenforliggende hensyn og andre feilkilder. 

Utvalget vurderer etter dette at det ikke er ønskelig å gi mer innsyn i personlig egnethet-
vurderingene som fremkommer av rapporten fra innstillende myndighet enn det som 
allerede følger av regelverket og retningslinjene i dag. 

Utvalgets mindretall er uenig i denne konklusjonen. På samme måte som ved referater fra 
intervjuer og referansesamtaler bør søker (og søkere) tilkjennes merinnsyn i vurderingene 
av seg selv og i de vurderingsbegrunnelsene som ligger til grunn for rangeringen. Det er 
også her oppstilt et kunstig skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger. For 
merinnsyn er det vurderingene som er avgjørende. Åpenhet om disse, og muligheten til 
etterprøving og kontradiksjon, kan vel snarere bidra til å gi ansettelsesmyndigheten 
ytterligere momenter til å danne seg et samlet og korrekt inntrykk.  

 

Ansettelsesvedtaket 
Vedtaket fra ansettelsesorganet omfattes av offentleglovas hovedregel om innsyn, og gjøres 
tilgjengelig for enhver som begjærer innsyn. Dette omfatter eventuell begrunnelse avgitt av 
ansettelsesorganet. 

Det er derfor ikke aktuelt å vurdere meroffentlighet under dette punkt. 

 

Arbeidsavtalen 
Arbeidsavtalen til kandidaten som blir ansatt er som klar hovedregel gjenstand for full 
offentlighet etter offentleglova, med unntak for opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt. Det vil si at lønn og andre arbeidsbetingelser omfattes av hovedregelen om 
full offentlighet. 

Det er derfor ikke aktuelt å vurdere meroffentlighet under dette punkt. 
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Oppsummering 
Utvalget har i sitt arbeid gjennomgått alle leddene av ansettelsesprosessen, og konkret 
vurdert om det i større grad enn det som allerede følger av dagens praksis ved UiO bør 
praktiseres merinnsyn, sammenliknet med den adgangen UiO etter gjeldende rett har til å 
nekte dokumentinnsyn for parten selv, andre parter og offentligheten for øvrig. 

 

Under de følgende underoverskriftene vil utvalget oppsummere sine konklusjoner knyttet 
til de enkelte stegene i ansettelsesprosessen. Til grunn for vurderingene ligger en avveining 
av følgende viktige hensyn: 

 

 Hensynet til at UiO skal være en attraktiv forsknings- og utdanningsinstitusjon å 
søke om arbeid hos,  

 at søkere og offentligheten skal oppleve at ansettelsesvedtak er legitime og i tråd 
med kvalifikasjonsprinsippet,  

 at organene som har viktige formelle oppgaver i tilsettingsprosesser får god og 
fullstendig kunnskap om hvilke reelle vurderinger som har vært gjort i tidligere steg 
av prosessen, 

 at søkere skal oppleve mulighet til å forstå hvorfor de ikke endte opp med 
jobbtilbud,  

 at fagmiljøene skal kunne ettergå vurderinger av fremtidige kollegers faglige 
kompetanse,  

 at søkere beskyttes mot unødig eksponering av personlige opplysninger og egen 
person og at  

 arbeidsmengden knyttet til praktisering av regelverket ikke skal bli unødig 
belastende. 

 

Utvalget foreslår uansett også at det utarbeides en veileder for anvendelse av gjeldende 
regelverk og policy ved UiO, med sikte på å oppnå en enda mer likeartet praksis lokalt. 
 

Offentlig søkerliste 

Offentlig søkerliste er allerede gjenstand for full offentlighet. 

Utvidet søkerliste 

UiO gir i dag partsinnsyn i utvidet søkerliste av eget initiativ, men ikke offentlig 

merinnsyn. Utvalget foreslår imidlertid at utvidet søkerliste gjøres til gjenstand for full 

meroffentlighet etter konkret begjæring, men kun for søkere som ikke er unntatt offentlig 

søkerliste. 
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Søknad med vedlegg 

Søkere har i dag rett til innsyn i søknad med vedlegg til de søkere som er innstilt eller 

ansatt i den utlyste stillingen. Utvalget foreslår ingen endringer på dette punkt. 

Sakkyndig bedømmelse 

Det praktiseres allerede full meroffentlighet for rapport fra sakkyndig bedømmelse av 

søkerne ved UiO. 

Intervju med søker 

Forskrift til forvaltningsloven gir den enkelte søker rett på innsyn i faktaopplysninger, men 

ikke i vurderinger gjort av innstillende myndighet, i referat fra intervju med søker. 

Utvalgets flertall; Hennum, Midthus Østby, Sandlie og Smb; foreslår ingen endringer på 

dette punkt. Utvalgets mindretall, Ruyter, innstiller på at den enkelte søker også skal få 

innsyn i de subjektive vurderingene som intervjuerne gjør seg i referatet.   

Referansesamtaler 

Forskrift til forvaltningsloven gir den enkelte søker rett på innsyn i faktaopplysninger, men 

ikke i vurderinger gjort av innstillende myndighet eller referansepersonen, i referat fra 

samtale med referanse. Arbeidsgiver skal ikke ta kontakt med referanser uten at det er 

godkjent av søkeren selv. Søker skal også få anledning til å imøtegå eventuelle nye 

opplysninger som kommer frem under samtalen med referansepersonen og som kan ha 

negativ betydning for søknaden. Utvalgets flertall; Hennum, Midthus Østby, Sandlie og 

Semb; foreslår ingen endringer på dette punkt. Utvalgets mindretall, Ruyter, innstiller på 

at den enkelte søker skal gis innsyn i referansenes subjektive vurderinger for kontradiksjon 

og for at saken kan bli enda bedre opplyst for innstillende myndighet.   

Rapport fra prøveundervisning 

Søker selv gis i dag kun innsyn i faktiske opplysninger i rapport fra prøveundervisning. 

Offentligheten for øvrig har ingen rett på innsyn. Utvalget foreslår merinnsyn i form av at 

både søker selv og offentligheten for øvrig gis innsyn i faktiske opplysninger, samt faglige 

og pedagogiske vurderinger, i rapport fra prøveundervisning, men kun etter konkret 

begjæring. Utvalget foreslår i så fall at det samtidig utarbeides en mal for slike rapporter, 

for å sikre at det gjøres et klart skille mellom rent faglige og pedagogiske vurderinger på 

den ene siden, og vurderinger av personlig egnethet på den annen.  

Innstillingen 

Forskrift til forvaltningsloven gir den enkelte søker rett på innsyn i faktaopplysninger, men 

ikke i vurderinger, i innstillingen fra innstillende myndighet. Utvalgets flertall; Hennum, 

Midthus Østby, Sandlie og Semb; foreslår ingen endringer på dette punkt. Utvalgets 
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mindretall, Ruyter, foreslår at den enkelte søker også her skal få innsyn i vurderingene av 

en selv og i vurderingene for rangeringen av søkerne.  

Ansettelsesvedtak 

Ansettelsesvedtaket er allerede gjenstand for full offentlighet etter hovedregelen i 

offentleglova. 

Arbeidsavtalen 

Arbeidsavtalen er allerede gjenstand for full offentlighet etter hovedregelen i offentleglova, 

med unntak for taushetsbelagte opplysninger. 

 

Utvalgets enstemmige anbefaling for endringer:  

Utvalgets anbefalinger er: 

 At det gjøres endringer i dagens gjeldende regelverk og praksis knyttet til innsyn 
og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i ansettelsesprosesser for 
vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger ved at det etter konkret 
begjæring 

o gis offentlig merinnsyn i utvidet søkerliste, men kun etter begjæring og kun 
for søkere som ikke er unntatt offentlig søkerliste 

o gis merinnsyn for offentligheten i fakta og vurderinger av faglig karakter i 
rapport fra prøveundervisning i forbindelse med ansettelse i 
førsteamanuensisstilling og professorat. Det bør utarbeides en mal for slike 
rapporter fra prøveundervisninger 

 At det utarbeides en veileder for innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten 
for øvrig som skal gjelde for alle enheter ved UiO 
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Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger 

1. Bakgrunn for saken 
Universitetsstyrets tilsettingsutvalg har ved flere anledninger fremmet forslag om meroffentlighet i 
tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. TU ber nå universitetsstyret ta stilling til følgende forslag: 
 

1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til denne er 
utløpt 

2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når 
innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd 
 
2. Hovedproblemstillinger i saken 
Forslagene går i hovedsak ut på å gi merinnsyn til henholdsvis søker og offentligheten i 
vitenskapelige stillinger. Forslagene har blitt forelagt rektoratet og dekanene, som har gitt sin 
støtte til deler av forslaget ved at det skal gis utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med 
prøveforelesninger. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke støtte i denne omgang. For øvrig vises 
til at TU i 2015 fikk medhold i sitt forslag om at sakkyndige vurderinger skal være offentlige. Dette 
er nå inntatt i § 10 i Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.  
 
3. Kort om innsynsrett 
Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller ikke. 
Alle søkere er å anse som part i en tilsettingssak, og søkerne har innsynsrett i henhold til 
forvaltningsloven (fvl) og forvaltningslovforskriften (ffvl). Andre enn søkere kan kreve innsyn etter 
offentleglova. Det er først og fremst søkerlister det er innsynsrett i. UiO praktiserer merinnsyn av 
sakkyndig vurdering ved at enhver kan be om innsyn i vurderingen når merknadsfristen er utløpt. 

Flere av TUs forslag er allerede ivaretatt gjennom dagens regelverk.  
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4. Universitetsdirektørens vurdering og forslag til vedtak 

Universitetsdirektøren oppfatter at forslaget om merinnsyn er basert på et ønske om å sikre en 
kvalitetsmessig bedre tilsettingsprosess gjennom at søkere og andre får utvidet innsyn i 
tilsettingsprosessen. Både lovgiver og UiO har utarbeidet et regelverk for tilsetting hvor formålet er 
å finne frem til den av søkerne som ut fra en objektiv helhetsvurdering er best kvalifisert for 
stillingen samt at tilsettingsprosessen skal være etterprøvbar.  

Lovverket åpner for at en kan praktisere merinnsyn slik TU foreslår, da det kan gis merinnsyn 
dersom hensynet til søker eller andre som krever innsyn veier tyngre enn UiOs behov for unntak 
fra innsyn.  

Hovedhensynet mot utvidet innsyn er tilsettingsmyndighetens behov for en fri meningsutveksling i 
de organene som behandler tilsettingssaken. For å redusere risikoen for feil ved skjønnsutøvelsen, 
har UiO blant annet regelverk med klare føringer for hvordan personlig egnethet skal vurderes. 

Videre har lovgiver ved sin vurdering knyttet til begrensninger i innsynsretten i tilsettingssaker 
etter offentleglova, lagt vekt på hensynet til personvern og at full innsynsrett vil kunne være negativ 
for rekrutteringen ved at potensielle søkere lar være å søke stillinger. Disse hensynene har også 
relevans for vurderingen om det bør gis merinnsyn i vurdering fra prøveforelesning og rangering, 
og taler mot en generell utvidet innsynsrett. 

Søkers og andres behov for å etterprøve tilsettingsprosessen, er allerede ivaretatt gjennom dagens 
regelverk. Søker har krav på opplysninger som gjør søkeren i stand til å etterprøve om det faktiske 
grunnlaget for tilsettingsorganenes vurderinger er korrekte. I de tilfellene hensynet til søker eller 
andre veier mer enn hensynet til at opplysninger og dokumenter unntas for innsyn, skal det gis 
merinnsyn. Dette innebærer at hensynet til søker i enkeltsaker allerede er ivaretatt hvor det er klart 
at hensynet til søker tilsier innsyn. 

UiT og UiB praktiserer på linje med UiO, og har ikke åpnet opp for en generell utvidelse av 
merinnsyn.  

Det anbefales ikke full offentlighet av vurderinger av prøveforelesninger, utvidet partsinnsyn i 
forbindelse med referat fra intervjuer, unntak fra taushetsplikt eller at rangering er offentlig i alle 
ledd som generelle ordninger.  

TUs forslag har flere ganger blitt tatt opp med dekaner/fakultetsdirektører, som fraråder regler 
som gir ytterligere merinnsyn. Innføring av generelt merinnsyn for parter og andre er heller ikke i 
tråd med lovgivers intensjon om at merinnsyn vurderes konkret fra sak til sak.   

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn 
for søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om 
rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke.  
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På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det 
gjelder vurderinger av prøveforelesninger.  Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en 
veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.  

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 
 
Fremleggsnotat: «Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger» 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.:  V-sak 10 
 Møtedato:  20.06.2017 
 Notatdato:  06.06.2017 
 Arkivsaksnr.:  2010/3466 
 Saksbehandler Berit Hernes Bakke 
 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger 

1. Innledning  

Bakgrunn for saken 
Høsten 2014 fremmet universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) forslag om innsyn i faglige 
begrunnelser for alle typer vitenskapelige stillinger i tilsettingssaker. Det ble samtidig fremmet 
forslag om innsyn for alle i sakkyndig bedømmelse og innstilling.  

Saken ble vurdert av rektoratet, dekanene og fakultetsdirektørene i møter våren 2015, hvor rektor 
på fullmakt vedtok å gi innsyn i sakkyndig vurdering som en generell ordning, se Regler for 
tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger1 § 10 pkt 2.  

Våren 2016 fremmet TU nytt forslag som universitetsstyret nå skal ta stilling til. Fra protokoll fra 
TUs møte 15.11.2016 hitsettes forslaget: 
 
Spørsmål om utvidet partsinnsyn i referater fra intervju og prøveforelesning 
Som saksdokument forelå notat av 20. oktober 2016 fra Avd. for personalstøtte. (Jf. o-sak 2/16, 
møte 3/16)  
 
TU besluttet å fremme en sak for universitetsstyret om meroffentlighet i faste vitenskapelige 
stillinger.  Gundersen leverte et skriftlig forslag som grunnlag for saksfremlegget til styret som 
TU sluttet seg til: 
 

1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til denne er 
utløpt. 

 

                                                           
1 Regler for tilsetting i professsorater og førsteamanuensisstillinger 
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2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler 
når innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

 
3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd. 

 

Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller ikke 
da det er ulike regler for innsyn her. Ettersom forslagene ikke skiller mellom innsyn for søker og 
innsyn for det offentlige, har universitetsdirektøren forstått forslaget slik: 

 
1. Innsyn for søker 

• Søker har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. 
 

• Søker har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når innstillingen er avgitt, 
og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

 
2. Innsyn for offentligheten  

• Skriftlige vurderinger av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell 
merknadsfrist er utløpt 
 

• Innstillingsrekkefølge er offentlig i alle ledd (sakkyndig komite, 
innstillingsmyndighet, tilsettingsmyndighet) 

Hovedbegrunnelsen for TUs forslag er ønsket om mest mulig åpenhet ved rekruttering av 
professorer og førsteamanuenser. 
 
I forkant av styrebehandlingen har saken blitt forelagt rektoratet og dekanene som støtter forslaget 
om utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med prøveforelesninger. Det ble imidlertid presisert 
at det må utarbeides en generell veiledende mal for dette. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke 
støtte. 
 
2. Gjennomgang av rekrutteringsprosessen i vitenskapelige 
stillinger 
 
Rekruttering av vitenskapelig ansatte er omfattende og svært regulerte. For å skape forståelse for 
det til dels kompliserte regelverket, gis det en kort oversikt over rekrutteringsprosessen og de ulike 
elementene i denne. Rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger er regulert av universitets- 
og høyskoleloven og UiOs internt pålagte retningslinjer. Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings-og forskerstillinger fastsetter videre generelle kriterier for ansettelse i disse 
stillingene. I tillegg til disse prosedyrene og kriteriene kan styret fastsette nærmere regler om 
tilsettingsprosessen, se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO.  
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Rekruttering i forsknings- og undervisningsstillinger er en prosess som involverer mange organer 
og personer. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av rekrutteringsprosessen. 

Figur: Skjematisk fremstilling av rekrutteringssprosessen ved UiO 

 

Det følger av universitets- og høyskolelovens § 6-3 (3) 2at ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse 
etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. Ansettelsesorganet kan avgjøre at 
det i tillegg skal gjennomføres intervju, prøveforelesninger eller andre prøver. Etter kunngjøring 
som vedtas av tilsettingsorganet, behandles innkomne søknader av en sorteringskomité (ikke 
obligatorisk) og en bedømmelseskomite. Videre foretas intervjuer, prøveforelesninger eller andre 
prøver, og det gjennomføres referanseintervjuer. Dette administreres av en intervjugruppe/ 
forberedende innstillingskomité før innstillingsorganet fatter vedtak og oversender til 
ansettelsesorganet. Instanser på minst to og ofte flere nivåer er involvert. 

Hensikten med prosedyrene er å sikre god kvalitetssikring av rekrutteringen. En ulempe er at 
ansettelsesprosessen kan ta lang tid, slik at en risikerer å miste gode søkere. 

3. Regelverk – innsyn 

3.1 Innledning 

Avgjørelser som gjelder ansettelse av offentlig tjenestemenn er enkeltvedtak, jf forvaltningslovens3 
(fvl) § 2, 2. ledd. § 3 annet ledd fastslår at reglene om begrunnelse i §§ 24 – 25, reglene om 
klage i §§ 28 – 34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje ledd uansett ikke gjelder for 
vedtak i denne typen saker om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe 
annet. 

 

                                                           
2 Lov om universiteter og høyskoler 
3 Forvaltningsloven 
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Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller 
ikke. Alle søkere er å anse som part i en tilsettingssak, og søkerne har innsynsrett etter 
forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. For andre enn parter (offentligheten) reguleres 
innsynsretten etter offentleglova.  

Universitets- og høyskoleloven har ikke egne bestemmelser om innsyn. 

 

3.2 Partsinnsyn - forslagets punkt 1 

I dette avsnittet vil vi redegjøre nærmere for regelverket knyttet til partsinnsyn, det vil si hvilke 
opplysninger en part har rett til innsyn i. Som påpekt innledningsvis gjelder dette følgende punkter 
i TUs forslag: 

• Søker har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. 
 

• Søker har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når innstillingen er avgitt, 
og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

Det rettslige utgangspunktet er at det offentlige kan gi ut alle opplysninger i en sak til en part, med 
unntak at det som følger av forvaltningslovens § 19. Parten har full taushetsplikt og kan ikke gi 
opplysningene videre. 

Med partsinnsyn menes retten som en part har til å gjøre seg kjent med dokumentene og 
opplysningene i sin egen sak, jf. forvaltningslovsforskriftens §§ 17 til 21. 

Forvaltningslovforskriftens § 14 fastslår imidlertid at reglene om dokumentinnsyn i 
forvaltningslovens § 18 for parter ikke gjelder for parter i saker om tilsetting. Det betyr imidlertid 
ikke at ethvert dokument i en tilsettingssak er unntatt fra partsinnsyn.  
 
Retten til innsyn i sakens dokumenter for part i tilsettingssak er regulert i 
forvaltningslovforskriftens §§ 15 – 19, med de begrensinger som følger av forvaltningslovens § 19 
(særskilte opplysninger om for eksempel forretningshemmeligheter, personlige forhold mv). 

3.2.1 Nærmere om hva en part kan kreve innsyn i 

Forvaltningslovforskriften §§ 15-19 regulerer hva en part kan kreve innsyn i.   

Utvidet søkerliste § 15 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder 
og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Slike 
opplysninger kan forvaltningsorganet sammenfatte i en egen liste (utvidet søkerliste). 

Partens rett til opplysninger om seg selv § 16 

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som 
inneholder opplysninger (faktiske opplysninger og vurderinger) om parten selv. Dette gjelder 
likevel ikke vurderinger som er gjort eller gitt av: 

a) tilsettingsorganet eller innstillingsmyndigheten eller noen som forbereder saken for disse eller 
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uttaler seg i egenskap av særlig rådgiver eller sakkyndig for dem, 

b) 
partens nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller overordnet eller noen som har handlet på 
vegne av disse, 

c) 
partens nåværende eller tidligere oppdragsgiver eller i særlige tilfeller person som parten har 
hatt nær yrkesmessig kontakt med. 

 
Partens rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere § 17 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere som er innstilt 
til eller tilsatt i stillingen, og vedlegg til disse søknadene. 

En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som inneholder faktiske 
opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er tilsatt i stillingen. Slike 
opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten betydning for avgjørelsen. 

Intervjuer e.l. § 18 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva 
parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av 
tilsettingssaken, dersom slikt referat er ført. 

Dersom skriftlig referat som gjengir hva en søker som er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i 
intervju eller annen samtale, inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, 
har parten også rett til å gjøre seg kjent med disse. 

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger som er kommet fram i forbindelse 
med intervjuet eller samtalen. 

Innstillingen § 19 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og 
den rekkefølgen de er innstilt i. Dette gjelder innstillinger som skal gis i medhold av lov, reglement 
eller avtale med tjenestemannsorganisasjoner. 

En part har også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens blant medlemmene av 
vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne 
har fått. 

En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 
innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder 
nye faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken. 

 
Tilsettingsutvalgets rangering 
 
Dersom rangering står direkte i tilsettingsvedtaket fremgår følgende av S.P.H. punkt 2.4.5.5 : 
Et vedtak om tilsetting er et enkeltvedtak etter fvl. § 2 annet ledd, og etter fvl. § 27 første ledd skal 
partene, dvs. søkerne, underrettes om tilsettingsvedtaket snarest mulig, og dette gjelder altså alle 
søkere. 

3.3 Merinnsyn for part  
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I henhold til fvl. § 18 annet ledd skal utvidet partsinnsyn vurderes. Anvendelsesområdet for 
bestemmelsen om merinnsyn for part er situasjoner der det foreligger et dokument som det etter 
lovens unntaksregler er adgang til helt eller delvis å nekte innsyn i, men der det ikke er tale om 
opplysninger som er underlagt taushetsplikt til vern av privatpersoner. Taushetsplikten gjelder 
ikke for den som er part i saken, se fvl § 13 b første ledd nr 1 jf. § 13 f. Her vil vurderingen være om 
innsyn i stedet skje etter § 19 som er en regel om unntak fra partsinnsyn der det ikke er 
taushetsplikt. Her fastsetter annet ledd at det avgjørende for innsynsretten vil være om det er av 
vesentlig betydning for parten å få innsyn i den aktuelle informasjon.  

Forskriftens §§ 15-19 regulerer altså hva en part har rett til å kreve innsyn i tilsettingssaker. Det er 
imidlertid ingen ting i veien for at UiO vurderer at hensynet til parten er større enn hensynet til 
UiO ettersom forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften åpner for at arbeidsgiver skal vurdere 
merinnsyn i tilsettingssaker når søker ber om det. Dette innebærer å gi innsyn utover det en part 
har rett til å få innsyn i.  Ved merinnsyn i tilsettingssaker må imidlertid hensynet til søkeren 
avveies mot behovet for en fri meningsutveksling i de organer som behandler saken.   

Det rettslige utgangspunktet når det gjelder merinnsyn for søker er altså at all informasjon som 
ikke rammes av fvl § 19 kan gis ut, jf. fvl § 18 annet ledd. Eventuell taushetspliktig informasjon kan 
ikke søker bringe videre. 

 
3.4 Sakkyndig vurdering 
 
UiO har besluttet at sakkyndig vurdering og rangering er offentlig både for part og andre, jf Regler 
om tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 10 punkt 1 og 2. Ved UiO praktiseres 
dette ved at interesserte som ikke er part i saken kan be om å få se sakkyndige vurderinger 
inkludert rangeringen når merknadsfristen er utløpt.  
 
3.5 Innsyn for offentligheten – forslagets pkt 2 

3.5.1 Det offentliges rett til innsyn 

Andre enn søkere kan kreve innsyn i tilsettingssaker etter offentleglova. Hovedregel i offentleglova 
§ 3 er at saksdokumenter, journaler og lignende register for organet er åpne for innsyn dersom ikke 
annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Det følger imidlertid av offentleglovas § 25 
første ledd at det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument i sak om tilsetting i offentleg tjeneste. 

Unntaket i første ledd gjelder ikke forenklet søkerliste. Organet skal snarest etter at søknadsfristen 
er gått ut, sette opp en søkerliste som skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bo- 
eller arbeidskommune for hver søker. Det kan likevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om 
en søker dersom vedkommende selv ber om det. 

3.5.2 Merinnsyn for offentligheten 

Arbeidsgiver skal vurdere å gi merinnsyn etter offentleglova § 11 dersom andre enn søkere krever 
innsyn. Lovgiver har lagt til grunn at det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for 
å sikre at de ulike hensynene for og imot innsyn blir ivaretatt i hver sak. 
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I UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger, fremgår det i § 12 pkt 5 at 
innstillingsmyndighetens innstilling er unntatt offentlighet for andre enn søker (dvs 
offentligheten). I kommentarer til Regler for tilsetting § 12 står følgende : "Bestemmelsene om 
unntak fra offentlighet for innstillingsmyndighetens innstilling til tilsettingsorganet er ikke til 
hinder for å praktisere offentlighet etter nærmere avtale når det måtte være ønskelig."  

3.5.3 Særskilt om rangering  
 
Når det gjelder offentlighetens innsynsrett i rangeringen følger den i utgangspunktet av offl. § 25, 
dvs at rangeringen kan unntas. UiOs Regler for tilsetting regulerer ikke direkte noe om innsynsrett 
i tilsettingsorganets rangering, men kommentar til Regler om tilsetting § 14 sier følgende: 
  
"Når tilsettingssaken er fullført, kan det vurderes å gjøre deler av sakens papirer kjent for 
utenforstående, i samsvar med de regler som er gitt i lov om offentlighet i forvaltningen. Generelt 
kan imidlertid anføres at de grunner som tilsa at dokumentet var unntatt offentlighet mens 
tilsettingsprosessen pågikk, i det vesentlige veier like tungt, i alle fall i den første tiden etter at 
tilsettingsvedtaket er truffet." 
 
4. Kort oppsummering av hvilke opplysninger søkere og offentligheten 
allerede har krav på gjennom dagens regelverk – hva gjenstår for 
universitetsstyret å ta stilling til? 

TUs forslag: 
 
1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til 
denne er utløpt. 
 
I forkant av styrebehandlingen har saken blitt forelagt rektoratet og dekanene som støtter forslaget 
om utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med prøveforelesninger. Det ble imidlertid presisert 
at det må utarbeides en generell veiledende mal for dette. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke 
støtte. 
 
I utgangspunktet har ikke det offentlige rett til innsyn i vurderinger fra prøveforelesninger. Med 
mindre universitetsstyret nå beslutter at det offentlige skal ha innsyn i vurderinger fra 
prøveforelesninger, må det fremmes innsynsbegjæring jf. offentleglova 4§ 11 som det må foretas en 
konkret vurdering av.  
 
2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog 
ikke komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen 
anbefaler når innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette 
innholdet. 
 

                                                           
4 Offentleglova 
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Søkere har i dag rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i 
intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av tilsettingssaken, 
dersom slik referat er ført. Dette følger av forvaltningsforskriftens § 18.   
 
Søkere har i dag ikke rett til å se individuelle vurderinger om seg selv eller komparative 
vurderinger. Dersom en slik generell regel skal gjelde er dette noe styret i så fall må vedta. 
 
Intervjukomiteen gjør forberedende arbeid til innstillingsmyndigheten, det er ikke gitt en særskilt 
regel om at søkere har rett til å vite hvilken rangering intervjukomiteen har satt. Det som følger av 
forvaltningslovsforskriften § 19 er at søker har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 
stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i.  
 
Det som gjenstår for universitetsstyret å ta stilling til her, er om også intervjukomiteens rangering 
skal gis som en generell informasjon til søkere. En forutsetning for at en slik regel skal ha en reell 
funksjon bør være at intervjukomiteen i realiteten opererer som et relativt selvstendig organ. 
 
Når det gjelder taushetsplikt, så vil det bli gjort en vurdering av dagens maler og om det skal gjøres 
en endring i eksempelvis brev som sendes til søkere som får oversendt bedømmelsen. 
 
En part har rett til å få utlevert taushetsbelagt informasjon, med unntak av det som følger av § 19. 
Selv om parten har rett til å få utlevert slik informasjon, har han taushetsplikt om dette. 
 
3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd 
 
Rangering foretas i dag av følgende; sakkyndig komite, innstillingsmyndighet, 
tilsettingsmyndighet, intervjukomite, instituttstyre, fakultetsstyre, dekan. 
 
Når det gjelder rangering fra sakkyndig komite, som er rådgivende for innstillingsmyndigheten, er 
det her allerede vedtatt å gi merinnsyn for det offentlige etter at merknadsfristen er gått ut.  
 
Søker har rett til å vite hvem som er innstilt og hvilken rekkefølge, jf. forvaltningslovsforskriftens 5§ 
18. Dersom universitetsstyret ønsker å vedta at også offentligheten skal få informasjon om dette, 
må styret særskilt fatte vedtak om dette. Det samme gjelder øvrige rådgivende rangeringer som gis 
før innstillingsmyndigheten gir sin rangering. 
 

5. Praksis og regelverk ved Universitetet i Bergen, Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet og NTNT  

5.1 UiT 

                                                           
5 Forvaltningslovsforskriften 
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Ved UiT6 er praksis at tilsettingssak med vedlegg herunder bedømmelse, innstilling, referat fra 
intervju unntatt offentlighet etter offl. § 25. Når det gjelder partsinnsyn følger UiT 
forvaltningslovsforskriften. UiT har opplyst at «det kan hende at den sakkyndige vurderingen blir 
utlevert til ekstern part, men bare i helt spesielle tilfeller. Den eksterne parten må da begrunne 
hva bedømmelsen skal benyttes til.»  

5.2 UiB 

UiB7 praktiserer merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse 
når disse er sendt til innstillende myndighet. UiB har nedfelt en egen bestemmelse i pkt 6.4.4 om at 
en søker ikke har rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 
som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet. 

5.3 NTNU 

Ved NTNU har søkerne etter NTNUs personalreglement full tilgang til den sakkyndige komiteen, 
og bare denne. NTNU har opplyst i den forbindelse at det har fra tid til annen blitt satt spørsmål 
vedrørende håndteringen av resultatet av de pedagogiske vurderingene, herunder 
prøveforelesninger, som jo også kan betraktes som sakkyndige vurderinger i prinsippet tilsvarende 
de vitenskapelige vurderingene. Forskjellen er nok at mens de vitenskapelige vurderingene i seg 
selv kan ha et slags vitenskapelig skjær over seg, vil en vurdering av hvordan f.eks. en 
prøveforelesning blir gjennomført kunne inneholde elementer i retning av personlig egnethet o.l. 
 
 
6. Universitetsdirektørens vurderinger og anbefaling til styret 

6.1 Universitetsdirektørens vurderinger 

Universitetsdirektøren oppfatter at forslaget som i hovedsak omhandler merinnsyn for søker og det 
offentlige, er basert på et ønske om å sikre en kvalitetsmessig bedre tilsettingsprosess gjennom at 
søkere og andre får utvidet innsyn i tilsettingsprosessen. Både lovgiver og UiO har utarbeidet et 
regelverk for tilsetting hvor formålet er å finne frem til den av søkerne som ut fra en objektiv 
helhetsvurdering er best kvalifisert for stillingen samt at tilsettingsprosessen skal være 
etterprøvbar.  

Lovverket åpner for at en kan praktisere merinnsyn for søker slik TU foreslår, da det kan gis 
merinnsyn dersom hensynet til søker eller andre som krever innsyn veier tyngre enn UiOs behov 
for unntak fra innsyn.  

Hovedhensynet mot utvidet innsyn er tilsettingsmyndighetens behov for en fri meningsutveksling i 
de organene som behandler tilsettingssaken. For å redusere risikoen for feil ved skjønnsutøvelsen, 
har UiO blant annet regelverk med klare føringer for hvordan personlig egnethet skal vurderes. 

Videre har lovgiver ved sin vurdering knyttet til begrensninger i innsynsretten i tilsettingssaker 
etter offentleglova, lagt vekt på hensynet til personvern og at full innsynsrett vil kunne være negativ 
for rekrutteringen ved at potensielle søkere lar være å søke stillinger. Disse hensynene har også 

                                                           
6 UiTs retningslinjer for dokumentinnsyn i tilsettingssaker 
7 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
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relevans for vurderingen om det bør gis merinnsyn i vurdering fra prøveforelesning og rangering, 
og taler mot en generell utvidet innsynsrett. 

Søkers og andres behov for å etterprøve tilsettingsprosessen, er allerede ivaretatt gjennom dagens 
regelverk. Søker har eksempelvis krav på opplysninger som gjør søkeren i stand til å etterprøve om 
det faktiske grunnlaget for tilsettingsorganenes vurderinger er korrekte. Enhver søker og andre kan 
allerede i dag be om merinnsyn for øvrige opplysninger. I de tilfellene hensynet til søker eller andre 
veier mer enn hensynet til at opplysninger og dokumenter unntas for innsyn, skal det gis 
merinnsyn. Dette innebærer at hensynet til søker i enkeltsaker allerede er ivaretatt hvor det er klart 
at hensynet til søker tilsier innsyn. 

Vurdering av personlig egnethet i forbindelse med intervju og til dels prøveforelesninger må være 
skjønnsmessig. Det sterke innslaget av skjønn ved vurderinger av personlig egnethet gjør at det lett 
kan være delte meninger om i hvilken grad vurderingene er riktige eller gale.  

Grensedragningen mellom «vurderinger» og «faktiske opplysninger» kan i mange tilfeller være 
vanskelig.  Vurdering må imidlertid være det skjønn som utøves på basis av de faktaopplysninger 
som foreligger.  For eksempel må bedømmelse av om en søkers personlige og formelle kompetanse 
vil være egnet til å fylle en bestemt stilling, være å betrakte som vurdering. 

Det er et prinsipp at saken skal være så godt opplyst som mulig for tilsettingsorganet. Faren er 
imidlertid at omtalen av personlig egnethet hos søkere vil bli mer forsiktig og uklart formulert i 
referat fra intervju og prøveforelesning dersom søkeren skal ha tilgang til å lese omtalen av seg selv 
i intervjurapporten. Skriftlighet rundt vurderingen av personlig egnethet bidrar til å redusere faren 
for mistanke om at den avgjørelsen som er truffet er bygget på utenforliggende eller usaklige 
hensyn, og dermed begrense faren for saksbehandlingsfeil.  

Avslutningsvis vises til at rekrutteringsprosessen for professorater og førsteamanuensisstillinger er 
i utgangspunktet både omfattende og tidkrevende. Økt innsyn i prosessen vil kunne medføre økt 
tidsbruk og økt bruk av juridisk kompetanse for å vurdere hva som er taushetsbelagte 
opplysninger.  

6.2 Universitetsdirektørens anbefaling 

Det anbefales ikke full offentlighet av vurderinger av prøveforelesninger, utvidet partsinnsyn i 
forbindelse med referat fra intervjuer, unntak fra taushetsplikt eller at rangering er offentlig i alle 
ledd som generelle ordninger.  

TUs forslag har flere ganger blitt tatt opp med dekaner/fakultetsdirektører, som fraråder regler 
som gir ytterligere merinnsyn. Innføring av generelt merinnsyn for parter og andre er ikke i tråd 
med lovgivers intensjon om at merinnsyn vurderes konkret fra sak til sak.  Da det ikke er funnet 
klare holdepunkter for at en generell utvidelse av merinnsyn vil gjøre tilsettingsprosessen 
kvalitetsmessig bedre, anbefales at dagens regelverk videreføres uten endringer, med unntak for 
ovennevnte punkt om prøveforelesninger. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
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Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn 
for søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om 
rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke.  

På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det 
gjelder vurderinger av prøveforelesninger.  Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en 
veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.  
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Oversikt over dokumentinnsyn for alle og søkerne (partene) i ansettelsesprosessen for 

vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger 

 

Figur 1: Hvem kan få dokumentinnsyn: 

 

 

 

 

*] Noen søkere kan være unntatt etter offl. § 25. 

**] Forslag til vedtak i styresak v-sak 10, 20. juni 2017, møte 4/2017: 

«Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn for 

søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om rangering eller at 

rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke. 

På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det gjelder 

vurderinger av prøveforelesninger. Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en veiledende mal for 

hvordan vurderingen skal utformes.» 

Kunngjøringsteksten:

-Alle kan få innsyn

Off.søkerliste:

-Alle kan få innsyn*

Utvidet søkerliste:

-Søkerne kan få innsyn

Søknader m/vedlegg

Søkerne (begrensninger i 
innsyn for søkerne følger av 
fvl. § 18 og forskrift om 
partsoffentlighet)

For 
vitenskapelige 
stillinger, 
sakkyndig 
bedømmelse:

Alle (regler for 
ansettelse i prof. 
og førsteam. § 10 
nr. 2.

Intervjuer (skriftlige 
referat):

Søkerne 
(begrensninger i 
innsyn for søkerne 
følger av fvl. § 18 og 
forskrift om 
partsoffentlighet)

Referanser (skriftlige 
referat):

Søkerne (begrensninger i 
innsyn for søkerne følger av 
fvl. § 18 og forskrift om 
partsoffentlighet)

For vitenskapelige 
stillinger, 
prøveforelesning 
(skriftlige 
referat/vurderinger)**:

Søkerne (begrensninger i 
innsyn for søkerne følger 
av fvl. § 18 og forskrift 
om partsoffentlighet)

Innstillingen 
(rapporten):

Søkerne (begrensninger i 
innsyn for søkerne følger 
av fvl. § 18 og forskrift 
om partsoffentlighet)

Innstilling (protokoll fra 
møte, vedtaket):

Søkerne (begrensninger i 
innsyn for søkerne følger 
av fvl. § 18 og forskrift 
om partsoffentlighet)

Ansettelse (protokoll, 
fra møte, vedtaket):

-Alle

Tilbud, aksept, arbeidsavtale 
(ikke personnummer):

-Alle

Ev. unntak må vurderes etter 
andre bestemmelser.
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Vedtak: Saken utsettes. 

Forklaring til figur 1 over: 

 Med «Alle» menes offentligheten. 

 Med «Søkerne» (partene i saken) menes søkere til stillingen. 

I alle steg i prosessen gjelder følgende: 

 Det gis ikke innsyn i taushetspliktig informasjon for «alle». Søkerne kan dog få innsyn i 

taushetspliktig informasjon, men vil i slike tilfeller selv bli pålagt taushetsplikt. Med 

taushetspliktig informasjon menes:  

1) noens personlige forhold, eller 
  2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 
 

 Unntaksbestemmelsen (offl. § 25) for ansettelsessaker frem til vedtak, gir en adgang til å 

unnta fra innsyn, men man må ikke unnta. Når det er adgang til å unnta skal det også 

vurderes merinnsyn. Det må tas stilling til om de prinsipielle og konkrete hensynene som 

taler for innsyn, veier tyngre enn behovet for unntak akkurat i denne konkrete 

sammenhengen. Ved vurderingen må det kunne legges vekt på søkernes generelle 

forventninger om unntak fra innsyn, på allmenne personvernhensyn, og på den betydning 

slik meroffentlighet vil kunne ha for rekrutteringen til tilsvarende stillinger i fremtiden. 

 Merinnsyn for «alle» vurderes etter offl. § 11. 

 Merinnsyn for «søkerne» (parter i saken) vurderes etter fvl. § 18 andre ledd. 

 Det er særlige regler om partsinnsyn i tilsettingssaker som gir søkere til en stilling rett til 

innsyn i opplysninger om seg selv og andre søkere, se forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til 

forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) kap. 5. 
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 Saksnr..: 2021/7172 ANDERM 
Innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkerne i vitenskapelige ansettelsessaker, 
tilbakemelding fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Det vises til brev av 10. juni 2021 med spørsmål om ønske om utvidet innsynsmulighet i 
ansettelsesprosesser for fast vitenskapelig ansatte og faglige ledere. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet mener at partsinnsyn og offentlighetens innsyn i all 
hovedsak er ivaretatt med dagens lovverk og praksis ved UiO, men er positive til noe mer innsyn. 
Nedenfor følger kommentarer på dokumenter i ansettelsessaker: 

• Kunngjøring – er i dag offentlig 
• Offentlig søkerliste – er i dag offentlig 
• Utvidet søkerliste – er i dag partsinnsyn, men unntatt offentlighet. Kan evt. gjøres offentlig 
• Søknader – er i dag partsinnsyn på innstilte søkere. Bør fortsatt være unntatt offentlighet 

for å unngå at søknader sirkuleres uten søkers kontroll/kjennskap. Bør ikke havne i 
søknadsbanker el. Kan også inneholde informasjon om noens personlige forhold. 

• Vurdering av søkere, herunder kvalifikasjonskrav og hvordan dette nedtegnes i sakkyndig 
vurdering osv. – i dag gis sakkyndig vurdering som mer-partsinnsyn til alle søkerne og 
regnes ikke som unntatt offentlighet ved UiO. Fakultetet mener det kan være uheldig at 
sakkyndig vurdering er offentlig og spør om utdanningsfaglig mappe ol i så fall også skal 
være offentlig for at informasjon i rapport skal kunne etterprøve?  

• Intervjuer (skriftlig referat) – fakultetet mener dette bør være unntatt både partsinnsyn og 
offentligheten 

• Prøveforelesning og evt. andre prøver (skriftlige vurderinger) – fakultetet mener det er kan 
gis partsinnsyn, men ikke offentlig innsyn 

• Referanser (skriftlige) – fakultetet mener det bør være unntatt både partsinnsyn og 
offentligheten 

• Innstilling (rapporten) – fakultetet mener at hvis rapporten er en samling av vurdering, 
intervjuer mv, så bør innsyn være like snevert regulert som for intervjurapport. Hvis det 
derimot er framstilling av saksgang med vedtak (et forvaltningsdokument utformet av HR), 
så kan det være åpent for innsyn etter at beslutningen er tatt. 

• Protokoller – er i dag offentlig, men fakultetet anbefaler ikke at protokoller legges på nett, 
da det over tid vil kunne bli mye informasjon om enkeltpersoner (ansettelse, forlengelse, 
opprykk mv). 
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Det utdanningsvitenskapelige mottar lite henvendelser om innsyn fra part eller fra offentlighet i 
vitenskapelige ansettelsessaker. Skjema kan evt. ettersendes om ønskelig. 

Med hilsen 
 
Rita Hvistendahl 
dekan 

Anders Moss 
HR-leder 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Anders Moss 
+4722851053, anders.moss@medisin.uio.no 
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Dato: 31.08.2021 

 Saksnr..: 2021/7172 ANDERM 
Innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkerne i vitenskapelige ansettelsessaker, 
tilbakemelding fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Det vises til brev av 10. juni 2021 med spørsmål om ønske om utvidet innsynsmulighet i 
ansettelsesprosesser for fast vitenskapelig ansatte og faglige ledere. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet mener at partsinnsyn og offentlighetens innsyn i all 
hovedsak er ivaretatt med dagens lovverk og praksis ved UiO, men er positive til noe mer innsyn. 
Nedenfor følger kommentarer på dokumenter i ansettelsessaker: 

• Kunngjøring – er i dag offentlig 
• Offentlig søkerliste – er i dag offentlig 
• Utvidet søkerliste – er i dag partsinnsyn, men unntatt offentlighet. Kan evt. gjøres offentlig 
• Søknader – er i dag partsinnsyn på innstilte søkere. Bør fortsatt være unntatt offentlighet 

for å unngå at søknader sirkuleres uten søkers kontroll/kjennskap. Bør ikke havne i 
søknadsbanker el. Kan også inneholde informasjon om noens personlige forhold. 

• Vurdering av søkere, herunder kvalifikasjonskrav og hvordan dette nedtegnes i sakkyndig 
vurdering osv. – i dag gis sakkyndig vurdering som mer-partsinnsyn til alle søkerne og 
regnes ikke som unntatt offentlighet ved UiO. Fakultetet mener det kan være uheldig at 
sakkyndig vurdering er offentlig og spør om utdanningsfaglig mappe ol i så fall også skal 
være offentlig for at informasjon i rapport skal kunne etterprøve?  

• Intervjuer (skriftlig referat) – fakultetet mener dette bør være unntatt både partsinnsyn og 
offentligheten 

• Prøveforelesning og evt. andre prøver (skriftlige vurderinger) – fakultetet mener det er kan 
gis partsinnsyn, men ikke offentlig innsyn 

• Referanser (skriftlige) – fakultetet mener det bør være unntatt både partsinnsyn og 
offentligheten 

• Innstilling (rapporten) – fakultetet mener at hvis rapporten er en samling av vurdering, 
intervjuer mv, så bør innsyn være like snevert regulert som for intervjurapport. Hvis det 
derimot er framstilling av saksgang med vedtak (et forvaltningsdokument utformet av HR), 
så kan det være åpent for innsyn etter at beslutningen er tatt. 

• Protokoller – er i dag offentlig, men fakultetet anbefaler ikke at protokoller legges på nett, 
da det over tid vil kunne bli mye informasjon om enkeltpersoner (ansettelse, forlengelse, 
opprykk mv). 
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Det utdanningsvitenskapelige mottar lite henvendelser om innsyn fra part eller fra offentlighet i 
vitenskapelige ansettelsessaker. Skjema kan evt. ettersendes om ønskelig. 

Med hilsen 
 
Rita Hvistendahl 
dekan 

Anders Moss 
HR-leder 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Anders Moss 
+4722851053, anders.moss@medisin.uio.no 
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Fakultetsadministrasjonen 
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Moes vei 31, 0851 Oslo 
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postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

Til: 
AP HR HR-seksjonen 
 
 
 
Dato: 01.09.2021 
Saksnr..: 2021/7172 MALINFS  

Svar fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, merinnsyn i ansettelsessaker 
Vi viser til notat av 10. juni 2021 fra personaldirektøren.  

Fakultetet ser ingen grunn til at det bør åpnes for mer innsyn enn gjeldende praksis ved UiO. 

Fakultetet har ca. 40 nyansettelser i faste vitenskapelige stillinger over en treårsperiode og 
praktiserer merinnsyn i hele prosessen, med unntak av vurderinger av kandidaten i innstilling til 
innstillende og tilsettende organer. Bedømmelseskomiteens innstilling sendes alle søkere for 
kommentarer. Den er i tillegg tilgjengelig for alle andre som ønsker det etter at tilsettingsvedtak er 
fattet. 

 

 

Med hilsen 
 
Anne Julie Semb 
dekan 

Gudleik Grimstad 
fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Malin Folgerø Stensland 
+4722854827, m.f.stensland@stv.uio.no
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Universitetet i Oslo 

Det odontologiske fakultet 
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo 

Telefon: 22 85 20 00 
Telefaks: 22 85 23 32 
postmottak@odont.uio.no 
www.odont.uio.no 

Til: AP 
 
 
 
Dato: 01.09.2021 
Saksnr..: 2021/7172 STVJFP1  

Svar fra OD 
 

Det Odontologiske fakultet mener at partsinnsyn og offentlighetens innsyn i all hovedsak er 
ivaretatt med dagens lovverk og praksis ved UiO. 

Odontologiske fakultet ser at partsinnsyn og offentlighetens innsyn kan være uvant fra 
internasjonale søkere, men de fleste reagerer positivt.  UiO sin praksis med partsinnsyn og 
offentlighetens innsyn kan i mange sammenheng være et konkurranse fortrinn. 

Odontologiske fakultet at det er ganske uproblematisk å vurdere hvilke dokumenter allmennheten 
og søkerne skal få innsyn i. Det som derimot kan være utfordrende, er vurderingen av hvilke 
opplysninger som skal sladdes i dokumentene der det kun gis delvis innsyn. 

Det Odontologiske mottar lite henvendelser om innsyn fra part eller fra offentlighet i 
vitenskapelige ansettelsessaker. 

 

Med hilsen 
 
Johannes Falk Paulsen 
Fungerende fakultetsdirektør 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Johannes Falk Paulsen 
+4722854057, j.f.paulsen@admin.uio.no
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Naturhistorisk museum 
Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 18 32 
postmottak@nhm.uio.no 
www.nhm.uio.no 

 

Til: 
 
 
 
Dato: 02.09.2021 

 Saksnr..: 2021/7172 HEDDAUG 

Svar fra Naturhistorisk museum vedr innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkere 
i ansettelsessaker 
 

Vi viser til notat av 10. juni 2021 vedr. innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkere i 
ansettelsessaker. 

Museet mener at innsyns- og merinnsynsretten i ansettelsessaker sørger for åpne prosesser, 
samtidig som det kan bidra til å kvalitetssikre arbeidet med dokumenter, bedømmelser og 
innstillinger.   Museet mener dagens system er tilfredsstillende og vi ser ingen grunn til at det bør 
åpnes mer enn det dagens regelverk legger til grunn.  Museet har fått en del henvendelser fra 
internasjonale søkere som reagerer negativt på at bedømmelsen sende alle søkerne 
(førsteamanuensis/professor). 

Museet har ikke hatt henvendelser om innsyn fra offentligheten, unntaket kan være søkerlisten til 
stillingen som museumsdirektør. 

NHM har få henvendelser om innsyn fra søkere til faste vitenskapelige stillinger om innsyn utover 
det som gis i henhold til dagens regelverk gjennom rekrutteringsprosessen.  

 

Med vennlig hilsen 
 
Geir Arve Rogstad 
Avdelingsdirektør      Hedda Ugletveit 
        HR-sjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Hedda Ugletveit 
+4722851819, hedda.ugletveit@nhm.uio.no 
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Til: 
AP HR HR-seksjonen 
 
 
 
Dato: 27.08.2021 

 Saksnr..: 2021/7172 NINAHOLT 

Svar på henvendelse vedr innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkerne i 
ansettelsessaker  
Vi viser til brev av 10.06.2021 vedr innsyn/merinnsyn for allmenheten og søkere i ansettelsessaker, 
samt omfang. 

Utvalget ønsker innspill på innsyn/merinnsyn som gjelder ansettelsessaker for vitenskapelige 
stillinger (førsteamanuensis- og professorstillinger) og faglige lederstillinger (instituttledere og 
dekan), det siste tre årene. 

Innspill fra MN Fakultetsadministrasjon 

I dag praktiserer UiO merinnsyn i sakkyndig rapport/bedømmelsen, hvilket betyr at rapporten 
sendes ut til søkerne i sin helhet. Dette er en god praksis siden søkerne tidlig i ansettelsesprosessen 
kan kontrollere om vurderingen er saklig, samtidig som det gir mulighet til å korrigere eventuelle 
misforståelser. 

For vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis- og professorstillinger) ved MN er et stort antall av 
søkene fra utlandet. De fleste syns merinnsyn er en god praksis, mens enkelte syns det er veldig 
spesielt å få delt detaljer om seg selv til øvrige søkere. 

Det vises til vedlagte hjelpeskjema og omfang på henvendelser vedr innsyn/merinnsyn. Ved MN 
anser vi spørsmål om innsyn/merinnsyn som begrenset når det gjelder stillingene henvendelsen 
omfatter. Offentligheten f.eks. medier er i hovedsak interessert i søkerlister for faglige 
lederstillinger. Utover det er deres interesse mer rettet mot dokumenter i personalmapper. De av 
søkerne som ber om innsyn er i hovedsak norske søkere. Dokumentet det bes om innsyn i er som 
oftest utvidet søkerliste og iblant innstillingen (rapporten). En sjelden gang bes det om merinnsyn i 
innstillingen (rapporten). 

I hvilken grad mener enhetene det bør åpnes for innsyn/merinnsyn for offentlighetene og 
merinnsyn for søkerne i ansettelsessaker og hvor/i hvilke tilfeller det i så fall er grunnlag for mer 
åpenhet? 

En av årsakene til at det i liten grad bes om innsyn/merinnsyn er at mange av søkerne 
sannsynligvis ikke er kjent med muligheten, samt hvilke dokumenter det kan bes om innsyn i. Vi 
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ser også at flere av dokumentene en kan be om innsyn i ikke arkiveres i ePhorte, hvilket betyr at de 
heller ikke fremkommer på offentlig journal. Årsaken kan være at enkelte dokumenter f.eks 
referater arkiveres lokalt eller at det ikke finnes en egen dokumentasjon, fordi f.eks referat fra 
intervju innlemmes løpende i innstillingen (rapporten). 

Det bør derfor i større grad tydeliggjøres for enhetene hvilke dokumenter som skal arkiveres i 
ansettelsessaker og hvilke av de offentligheten og søkerne kan be om innsyn i. 

Basert på spørsmål om innsyn som kommer fra søkerne mener MN det bør gis merinnsyn i 
innstillingen (rapporten), når det gjelder selve vurderingen av søkeren som ber om innsyn. Det å 
kun gi innsyn i faktiske opplysninger og rangeringen er lite opplysende for søkeren. Ved å gi innsyn 
i vurderingen vil søkerne bedre kunne forstå rangeringen og en kan anta at en potensiell klagesak i 
større grad kan unngås. På en annen side kan det være ubehagelig for søkeren og lese vurderingen 
spesielt om den er av negativ karakter. En kan da tenke seg at det ville være mer hensiktsmessig om 
søkeren fikk en muntlig tilbakemelding fra komiteen om de ønsker å gi det. En utfordring med 
merinnsyn i vurderingen er at komiteen kan komme til å bli mer vage i vurderingen/beskrivelsen 
spesielt av mindre kvalifiserte kandidater. Dette fordi det kan skape støy og merarbeid i etterkant. 
På en annen side kan det også virke skjerpende til å skrive en god saklig vurdering, når en vet at 
merinnsyn kan bli gitt.  

Forslag til delvis merinnsyn for søker: 

Basert på overnevnte mener MN at det bør åpnes for å gi delvis merinnsyn i innstillingen 
(rapporten), når en søker ber om innsynskrav, men at det begrenses til merinnsyn i den delen som 
omhandler vurderingen av søkeren selv. 

 
Med hilsen 
 
Kine L Hesselroth 
Seksjonssjef HR 

Nina Holtan 
Personalrådgiver 
 
 
 

 
Saksbehandler: 
Nina Holtan 
+4722854424, nina.holtan@mn.uio.no 
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Seksjon for administrative 
støttetjenester 
Kontoradr.: Frederiks gate 3, 0164 Oslo 

Telefon: 22851900 
Telefaks: 22859920 
postmottak@khm.uio.no 
khm.uio.no 

 

 
 
Til: 
AP HR HR-seksjonen 

 
 
Dato: 31.08.2021 

 Saksnr.: 2021/7172 RIGMORSG 
 
 
Innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkerne i vitenskapelige ansettelsessaker, 
tilbakemelding fra Kulturhistorisk museum 
 
Vi viser til brev av 10. juni 2021 med spørsmål om ønske om utvidet innsynsmulighet i 
ansettelsesprosesser for fast vitenskapelig ansatte og faglige ledere. 
 
Kulturhistorisk museum mener innsynsretten er et viktig prinsipp for å sikre transparente og gode 
tilsettingsprosesser. Museet følger bestemmelsene i Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger og mener den dekker behovene. Det en imidlertid viktig at man 
sikrer at informasjon om innsynsrett og hva man kan få innsyn i, når ut til søkerne. Vi er kjent med 
at enkelte internasjonale søkere har reagert på praksisen med å sende full vitenskapelig vurdering 
til alle søkere, men har ikke selv erfaring med slike reaksjoner. 
 
De siste årene har det knapt vært forespørsler om merinnsyn fra søkere eller allmennheten.  
 
Vi har ikke forslag til utvidet tilgang til innsyn, men vi understreke viktigheten av å informere 
søkere som har vært til intervju (og prøveforelesning), om rangeringen i innstillingen, særlig om 
denne avviker fra rekkefølgen i den vitenskapelige vurderingen. 
 
Med hilsen 
 
Bente Follestad Bakken 
HF-sjef      Rigmor Smith-Gahrsen 
       Seniorrådgiver 
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Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: 
AP HR HR-seksjonen 
 
 
 
Dato: 31.08.2021 

 Saksnr..: 2021/7172 EIRIHAAK 

Innsyn/merinnsyn for allmennheten og søkerne i ansettelsessaker - Det juridiske 
fakultet 
Vi viser til notat datert 10.6.2021 der enhetene bes komme med innspill til innsyn/merinnsyn for 
søkere og allmennheten i vitenskapelige ansettelsesprosesser. 

Det juridiske fakultet har årlig kun to til tre ansettelsesprosesser til faste vitenskapelige stillinger 
(førsteamanuensis og professor), og alle vitenskapelige ledere velges etter UiOs valgreglement. 
Som det fremgår av vedlegget, får vi få spørsmål om innsyn/merinnsyn. 

Fakultetet gir allmennheten innsyn i offentlig søkerliste på forespørsel, og alle ansettelsesvedtak til 
vitenskapelige stillinger publiseres på fakultetets nettsider i sakskartene til fakultetsstyret. 
Bakgrunnen for dette er at vitenskapelige ansettelsesvedtak fattes av Innstillings- og 
tilsettingsutvalget som er et underutvalg under fakultetsstyret, og styret orienteres om vedtakene 
ved at de gjengis i styreinnkallingene. Videre praktiserer fakultetet meroffentlig for bedømmelser 
til vitenskapelige stillinger, men først etter at ansettelsesvedtaket er fattet. Ved en 
innsynsbegjæring vil fakultetet også gi innsyn i opplysninger tilbudsbrev og arbeidsavtale som 
navn og lønn, men sladde personalia.  

Søkerne til vitenskapelige stillinger behandles som parter i ansettelsene, og har dermed en sterkere 
og utvidet rett til å gjøre seg kjent med dokumentene. Utvidet søkerliste gjøres tilgjengelig for alle 
søkerne i JobbNorge, alle søkerne får tilsendt bedømmelsen med 14 dagers kommentarfrist og alle 
søkere informeres om ansettelsesvedtaket når det er fattet. Vi har én gang fått begjæring om innsyn 
fra en søker i annen søkers kommentarer til bedømmelsen. Denne begjæringen ble avslått siden 
kommentarene ikke hadde betydning for konklusjonen i bedømmelsen. Referat fra intervju, 
prøveundervisning og referansesamtale samles som oftest i et eget dokument som følger 
innstillingen som et vedlegg. I disse dokumentene vil fakultetet på forespørsel fra søkerne gi innsyn 
i fakta, men ikke i vurderinger. Vi vil også gi innsyn i andre søkeres søknader med vedlegg om det 
skulle komme et krav om partsinnsyn. 

Oppsummert mener Det juridiske fakultet at det er ganske uproblematisk å vurdere hvilke 
dokumenter allmennheten og søkerne skal få innsyn i. Det som derimot kan være utfordrende, er 
vurderingen av hvilke opplysninger som skal sladdes i dokumentene der det kun gis delvis innsyn. 
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Med hilsen 
 
 
Oddrun Rangsæter 
fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Eirik Haakstad 
+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 
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Deres ref.: 2021/7172 GINAKBE 
Vår ref.:  
 

Merinnsyn 

Fakultetet viser til brev av 10. juni 2021 med spørsmål om merinnsyn i ansettelsessaker 
(vitenskapelige tilsettinger og faglige lederstillinger). 

Fakultetet praktiserer meroffentlighet når det gjelder sakkyndig vurdering. Det er fagmiljøet som 
er interessert i denne, samt søkerne som ikke gikk videre etter sorteringskomiteen vurdering.  
Andre mulige dokumenter det kan åpnes for merinnsyn kan være utvidet søkerliste og 
sorteringskomiteens vurdering. Det er personal som gir innsyn i dokumentene, og antakelig vil det 
ikke bli mye merarbeid. 

Utvidet søkerliste- Det kan være et problem med meroffentlighet her hvis vi har sagt ja til å være 
unntatt offentlig søkerliste. Da vil vedkommende fortsatt stå på utvidet søkerliste. Det er i 
hovedsak på faglige lederstillinger det er aktuelt å bli unntatt søkerliste. Vi vil nødig miste søkere til 
disse stillingene. I dag legger vi ut offentlig søkerliste på nett på instituttlederstillingene, da det er 
stor interesse i dette.  

Sorteringskomiteens vurdering- Dette er ofte et kort dokument med oversikt over tre grupper, 
hvorav den beste gruppen inviteres til å sende inn verker. Navnene står i alfabetisk rekkefølge. Selv 
om sakkyndig komité står fritt til å invitere flere søkere, så virker det uproblematisk å gi merinnsyn 
i dette dokumentet. 

Vi tenker ikke det bør gis merinnsyn i intervjukomiteens rapport, som blant annet omhandler 
personlig egnethet. Det vil gjøre det svært vanskelig å rekruttere komitémedlemmer, og som også 
vil kvie seg for å skrive hva de mener. Det vil også være vanskelig å få referanser til å være helt 
ærlige.  

Vi får antagelig litt mindre enn én forespørsel om innsyn per førsteamanuensisstilling i snitt. Det 
hender søkere vil se hele innstillingen, men inntrykket er først og fremst at forespørsler kommer 
fra søkere som vil ha tilbakemeldinger om seg selv for å ha mulighet for å forbedre sin søknad til 
neste gang. En mulighet er at intervjukomitéleder kan gi en muntlig tilbakemelding til søkeren 
(ikke skriftlig) hvis hen tar kontakt. Dette gjøres av og til i dag. Dette kan gjøres ved å gi god 
informasjon på intervjuet om tilsettingsprosessen og kandidatenes mulighet til å ta kontakt for å få 
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vite innstillingsrekkefølge og få en generell tilbakemelding hvis ønskelig. Noen samtaler kan dog bli 
vanskelige (egnethet), så ikke alle enheter hos oss ønsker at det skal innføres som en fast ordning. 
Dette vil da gi noe merarbeid for komitéleder. 

Med hilsen 
 
 
Frode Helland 
dekan       Monica Bakken 
       fakultetsdirektør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
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 Saksnr..:  

Mandat for arbeidsgruppe – åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser 

 

Universitetsdirektøren oppretter med dette et hurtigarbeidende utvalg som skal se 

nærmere på åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser.  

Utvalget bes gjennomgå regelverket og dagens praksis ved UiO knyttet til åpenhet og 
innsyn i våre ansettelsesprosesser for vitenskapelig ansatte og faglige lederstillinger. 
Utvalget bes vurdere nærmere om det bør legges til rette for mer åpenhet i disse 
prosessene enn dagens regelverk tilsier.  
  
 

Følgende ligger til grunn for utvalgets arbeid:  

 

 Statlig regelverk og UiOs regelverk om åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser 

 Universitetsstyresak V-sak 10«Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger» 

 

Det settes ingen tidsfrist for utvalgets forslag. Utvalget bes likevel komme med en 

innledende vurdering, som kan danne grunnlag for universitetsdirektørens orientering til 

universitetsstyret 9 mars 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

 

 

      
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr.: V-sak 10 
Møtenr.: 4/2017 
Møtedato: 20. juni 2017 
Notatdato: 6. juni 2017 
Arkivsaksnr.: 2010/3466 
Saksansvarlig: Irene Sandlie 
Saksbehandler: Berit Hernes Bakke 
 

Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger 

1. Bakgrunn for saken 
Universitetsstyrets tilsettingsutvalg har ved flere anledninger fremmet forslag om meroffentlighet i 
tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. TU ber nå universitetsstyret ta stilling til følgende forslag: 
 

1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til denne er 
utløpt 

2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når 
innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd 
 
2. Hovedproblemstillinger i saken 
Forslagene går i hovedsak ut på å gi merinnsyn til henholdsvis søker og offentligheten i 
vitenskapelige stillinger. Forslagene har blitt forelagt rektoratet og dekanene, som har gitt sin 
støtte til deler av forslaget ved at det skal gis utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med 
prøveforelesninger. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke støtte i denne omgang. For øvrig vises 
til at TU i 2015 fikk medhold i sitt forslag om at sakkyndige vurderinger skal være offentlige. Dette 
er nå inntatt i § 10 i Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.  
 
3. Kort om innsynsrett 
Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller ikke. 
Alle søkere er å anse som part i en tilsettingssak, og søkerne har innsynsrett i henhold til 
forvaltningsloven (fvl) og forvaltningslovforskriften (ffvl). Andre enn søkere kan kreve innsyn etter 
offentleglova. Det er først og fremst søkerlister det er innsynsrett i. UiO praktiserer merinnsyn av 
sakkyndig vurdering ved at enhver kan be om innsyn i vurderingen når merknadsfristen er utløpt. 

Flere av TUs forslag er allerede ivaretatt gjennom dagens regelverk.  
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4. Universitetsdirektørens vurdering og forslag til vedtak 

Universitetsdirektøren oppfatter at forslaget om merinnsyn er basert på et ønske om å sikre en 
kvalitetsmessig bedre tilsettingsprosess gjennom at søkere og andre får utvidet innsyn i 
tilsettingsprosessen. Både lovgiver og UiO har utarbeidet et regelverk for tilsetting hvor formålet er 
å finne frem til den av søkerne som ut fra en objektiv helhetsvurdering er best kvalifisert for 
stillingen samt at tilsettingsprosessen skal være etterprøvbar.  

Lovverket åpner for at en kan praktisere merinnsyn slik TU foreslår, da det kan gis merinnsyn 
dersom hensynet til søker eller andre som krever innsyn veier tyngre enn UiOs behov for unntak 
fra innsyn.  

Hovedhensynet mot utvidet innsyn er tilsettingsmyndighetens behov for en fri meningsutveksling i 
de organene som behandler tilsettingssaken. For å redusere risikoen for feil ved skjønnsutøvelsen, 
har UiO blant annet regelverk med klare føringer for hvordan personlig egnethet skal vurderes. 

Videre har lovgiver ved sin vurdering knyttet til begrensninger i innsynsretten i tilsettingssaker 
etter offentleglova, lagt vekt på hensynet til personvern og at full innsynsrett vil kunne være negativ 
for rekrutteringen ved at potensielle søkere lar være å søke stillinger. Disse hensynene har også 
relevans for vurderingen om det bør gis merinnsyn i vurdering fra prøveforelesning og rangering, 
og taler mot en generell utvidet innsynsrett. 

Søkers og andres behov for å etterprøve tilsettingsprosessen, er allerede ivaretatt gjennom dagens 
regelverk. Søker har krav på opplysninger som gjør søkeren i stand til å etterprøve om det faktiske 
grunnlaget for tilsettingsorganenes vurderinger er korrekte. I de tilfellene hensynet til søker eller 
andre veier mer enn hensynet til at opplysninger og dokumenter unntas for innsyn, skal det gis 
merinnsyn. Dette innebærer at hensynet til søker i enkeltsaker allerede er ivaretatt hvor det er klart 
at hensynet til søker tilsier innsyn. 

UiT og UiB praktiserer på linje med UiO, og har ikke åpnet opp for en generell utvidelse av 
merinnsyn.  

Det anbefales ikke full offentlighet av vurderinger av prøveforelesninger, utvidet partsinnsyn i 
forbindelse med referat fra intervjuer, unntak fra taushetsplikt eller at rangering er offentlig i alle 
ledd som generelle ordninger.  

TUs forslag har flere ganger blitt tatt opp med dekaner/fakultetsdirektører, som fraråder regler 
som gir ytterligere merinnsyn. Innføring av generelt merinnsyn for parter og andre er heller ikke i 
tråd med lovgivers intensjon om at merinnsyn vurderes konkret fra sak til sak.   

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn 
for søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om 
rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke.  
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På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det 
gjelder vurderinger av prøveforelesninger.  Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en 
veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.  

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 
 
Fremleggsnotat: «Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger» 
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 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.:  V-sak 10 
 Møtedato:  20.06.2017 
 Notatdato:  06.06.2017 
 Arkivsaksnr.:  2010/3466 
 Saksbehandler Berit Hernes Bakke 
 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger 

1. Innledning  

Bakgrunn for saken 
Høsten 2014 fremmet universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) forslag om innsyn i faglige 
begrunnelser for alle typer vitenskapelige stillinger i tilsettingssaker. Det ble samtidig fremmet 
forslag om innsyn for alle i sakkyndig bedømmelse og innstilling.  

Saken ble vurdert av rektoratet, dekanene og fakultetsdirektørene i møter våren 2015, hvor rektor 
på fullmakt vedtok å gi innsyn i sakkyndig vurdering som en generell ordning, se Regler for 
tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger1 § 10 pkt 2.  

Våren 2016 fremmet TU nytt forslag som universitetsstyret nå skal ta stilling til. Fra protokoll fra 
TUs møte 15.11.2016 hitsettes forslaget: 
 
Spørsmål om utvidet partsinnsyn i referater fra intervju og prøveforelesning 
Som saksdokument forelå notat av 20. oktober 2016 fra Avd. for personalstøtte. (Jf. o-sak 2/16, 
møte 3/16)  
 
TU besluttet å fremme en sak for universitetsstyret om meroffentlighet i faste vitenskapelige 
stillinger.  Gundersen leverte et skriftlig forslag som grunnlag for saksfremlegget til styret som 
TU sluttet seg til: 
 

1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til denne er 
utløpt. 

 

                                                           
1 Regler for tilsetting i professsorater og førsteamanuensisstillinger 
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2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler 
når innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

 
3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd. 

 

Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller ikke 
da det er ulike regler for innsyn her. Ettersom forslagene ikke skiller mellom innsyn for søker og 
innsyn for det offentlige, har universitetsdirektøren forstått forslaget slik: 

 
1. Innsyn for søker 

• Søker har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. 
 

• Søker har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når innstillingen er avgitt, 
og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

 
2. Innsyn for offentligheten  

• Skriftlige vurderinger av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell 
merknadsfrist er utløpt 
 

• Innstillingsrekkefølge er offentlig i alle ledd (sakkyndig komite, 
innstillingsmyndighet, tilsettingsmyndighet) 

Hovedbegrunnelsen for TUs forslag er ønsket om mest mulig åpenhet ved rekruttering av 
professorer og førsteamanuenser. 
 
I forkant av styrebehandlingen har saken blitt forelagt rektoratet og dekanene som støtter forslaget 
om utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med prøveforelesninger. Det ble imidlertid presisert 
at det må utarbeides en generell veiledende mal for dette. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke 
støtte. 
 
2. Gjennomgang av rekrutteringsprosessen i vitenskapelige 
stillinger 
 
Rekruttering av vitenskapelig ansatte er omfattende og svært regulerte. For å skape forståelse for 
det til dels kompliserte regelverket, gis det en kort oversikt over rekrutteringsprosessen og de ulike 
elementene i denne. Rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger er regulert av universitets- 
og høyskoleloven og UiOs internt pålagte retningslinjer. Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings-og forskerstillinger fastsetter videre generelle kriterier for ansettelse i disse 
stillingene. I tillegg til disse prosedyrene og kriteriene kan styret fastsette nærmere regler om 
tilsettingsprosessen, se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO.  
 

V-sak 10 - side 5 av 14V-sak 21/22 - Side 62 av 71



 

Side 3 
 

Rekruttering i forsknings- og undervisningsstillinger er en prosess som involverer mange organer 
og personer. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av rekrutteringsprosessen. 

Figur: Skjematisk fremstilling av rekrutteringssprosessen ved UiO 

 

Det følger av universitets- og høyskolelovens § 6-3 (3) 2at ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse 
etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. Ansettelsesorganet kan avgjøre at 
det i tillegg skal gjennomføres intervju, prøveforelesninger eller andre prøver. Etter kunngjøring 
som vedtas av tilsettingsorganet, behandles innkomne søknader av en sorteringskomité (ikke 
obligatorisk) og en bedømmelseskomite. Videre foretas intervjuer, prøveforelesninger eller andre 
prøver, og det gjennomføres referanseintervjuer. Dette administreres av en intervjugruppe/ 
forberedende innstillingskomité før innstillingsorganet fatter vedtak og oversender til 
ansettelsesorganet. Instanser på minst to og ofte flere nivåer er involvert. 

Hensikten med prosedyrene er å sikre god kvalitetssikring av rekrutteringen. En ulempe er at 
ansettelsesprosessen kan ta lang tid, slik at en risikerer å miste gode søkere. 

3. Regelverk – innsyn 

3.1 Innledning 

Avgjørelser som gjelder ansettelse av offentlig tjenestemenn er enkeltvedtak, jf forvaltningslovens3 
(fvl) § 2, 2. ledd. § 3 annet ledd fastslår at reglene om begrunnelse i §§ 24 – 25, reglene om 
klage i §§ 28 – 34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje ledd uansett ikke gjelder for 
vedtak i denne typen saker om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe 
annet. 

 

                                                           
2 Lov om universiteter og høyskoler 
3 Forvaltningsloven 
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Hvilke dokumenter det kan kreves innsyn i avhenger av om man er part i tilsettingssaken eller 
ikke. Alle søkere er å anse som part i en tilsettingssak, og søkerne har innsynsrett etter 
forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. For andre enn parter (offentligheten) reguleres 
innsynsretten etter offentleglova.  

Universitets- og høyskoleloven har ikke egne bestemmelser om innsyn. 

 

3.2 Partsinnsyn - forslagets punkt 1 

I dette avsnittet vil vi redegjøre nærmere for regelverket knyttet til partsinnsyn, det vil si hvilke 
opplysninger en part har rett til innsyn i. Som påpekt innledningsvis gjelder dette følgende punkter 
i TUs forslag: 

• Søker har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog ikke 
komparative vurderinger. 
 

• Søker har rett til å vite hvilken rangering komiteen anbefaler når innstillingen er avgitt, 
og har ikke taushetsplikt i forhold til dette innholdet. 

Det rettslige utgangspunktet er at det offentlige kan gi ut alle opplysninger i en sak til en part, med 
unntak at det som følger av forvaltningslovens § 19. Parten har full taushetsplikt og kan ikke gi 
opplysningene videre. 

Med partsinnsyn menes retten som en part har til å gjøre seg kjent med dokumentene og 
opplysningene i sin egen sak, jf. forvaltningslovsforskriftens §§ 17 til 21. 

Forvaltningslovforskriftens § 14 fastslår imidlertid at reglene om dokumentinnsyn i 
forvaltningslovens § 18 for parter ikke gjelder for parter i saker om tilsetting. Det betyr imidlertid 
ikke at ethvert dokument i en tilsettingssak er unntatt fra partsinnsyn.  
 
Retten til innsyn i sakens dokumenter for part i tilsettingssak er regulert i 
forvaltningslovforskriftens §§ 15 – 19, med de begrensinger som følger av forvaltningslovens § 19 
(særskilte opplysninger om for eksempel forretningshemmeligheter, personlige forhold mv). 

3.2.1 Nærmere om hva en part kan kreve innsyn i 

Forvaltningslovforskriften §§ 15-19 regulerer hva en part kan kreve innsyn i.   

Utvidet søkerliste § 15 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder 
og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Slike 
opplysninger kan forvaltningsorganet sammenfatte i en egen liste (utvidet søkerliste). 

Partens rett til opplysninger om seg selv § 16 

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som 
inneholder opplysninger (faktiske opplysninger og vurderinger) om parten selv. Dette gjelder 
likevel ikke vurderinger som er gjort eller gitt av: 

a) tilsettingsorganet eller innstillingsmyndigheten eller noen som forbereder saken for disse eller 
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uttaler seg i egenskap av særlig rådgiver eller sakkyndig for dem, 

b) 
partens nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller overordnet eller noen som har handlet på 
vegne av disse, 

c) 
partens nåværende eller tidligere oppdragsgiver eller i særlige tilfeller person som parten har 
hatt nær yrkesmessig kontakt med. 

 
Partens rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere § 17 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere som er innstilt 
til eller tilsatt i stillingen, og vedlegg til disse søknadene. 

En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som inneholder faktiske 
opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er tilsatt i stillingen. Slike 
opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten betydning for avgjørelsen. 

Intervjuer e.l. § 18 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva 
parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av 
tilsettingssaken, dersom slikt referat er ført. 

Dersom skriftlig referat som gjengir hva en søker som er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i 
intervju eller annen samtale, inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, 
har parten også rett til å gjøre seg kjent med disse. 

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger som er kommet fram i forbindelse 
med intervjuet eller samtalen. 

Innstillingen § 19 
En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og 
den rekkefølgen de er innstilt i. Dette gjelder innstillinger som skal gis i medhold av lov, reglement 
eller avtale med tjenestemannsorganisasjoner. 

En part har også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens blant medlemmene av 
vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne 
har fått. 

En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 
innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder 
nye faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken. 

 
Tilsettingsutvalgets rangering 
 
Dersom rangering står direkte i tilsettingsvedtaket fremgår følgende av S.P.H. punkt 2.4.5.5 : 
Et vedtak om tilsetting er et enkeltvedtak etter fvl. § 2 annet ledd, og etter fvl. § 27 første ledd skal 
partene, dvs. søkerne, underrettes om tilsettingsvedtaket snarest mulig, og dette gjelder altså alle 
søkere. 

3.3 Merinnsyn for part  
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I henhold til fvl. § 18 annet ledd skal utvidet partsinnsyn vurderes. Anvendelsesområdet for 
bestemmelsen om merinnsyn for part er situasjoner der det foreligger et dokument som det etter 
lovens unntaksregler er adgang til helt eller delvis å nekte innsyn i, men der det ikke er tale om 
opplysninger som er underlagt taushetsplikt til vern av privatpersoner. Taushetsplikten gjelder 
ikke for den som er part i saken, se fvl § 13 b første ledd nr 1 jf. § 13 f. Her vil vurderingen være om 
innsyn i stedet skje etter § 19 som er en regel om unntak fra partsinnsyn der det ikke er 
taushetsplikt. Her fastsetter annet ledd at det avgjørende for innsynsretten vil være om det er av 
vesentlig betydning for parten å få innsyn i den aktuelle informasjon.  

Forskriftens §§ 15-19 regulerer altså hva en part har rett til å kreve innsyn i tilsettingssaker. Det er 
imidlertid ingen ting i veien for at UiO vurderer at hensynet til parten er større enn hensynet til 
UiO ettersom forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften åpner for at arbeidsgiver skal vurdere 
merinnsyn i tilsettingssaker når søker ber om det. Dette innebærer å gi innsyn utover det en part 
har rett til å få innsyn i.  Ved merinnsyn i tilsettingssaker må imidlertid hensynet til søkeren 
avveies mot behovet for en fri meningsutveksling i de organer som behandler saken.   

Det rettslige utgangspunktet når det gjelder merinnsyn for søker er altså at all informasjon som 
ikke rammes av fvl § 19 kan gis ut, jf. fvl § 18 annet ledd. Eventuell taushetspliktig informasjon kan 
ikke søker bringe videre. 

 
3.4 Sakkyndig vurdering 
 
UiO har besluttet at sakkyndig vurdering og rangering er offentlig både for part og andre, jf Regler 
om tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 10 punkt 1 og 2. Ved UiO praktiseres 
dette ved at interesserte som ikke er part i saken kan be om å få se sakkyndige vurderinger 
inkludert rangeringen når merknadsfristen er utløpt.  
 
3.5 Innsyn for offentligheten – forslagets pkt 2 

3.5.1 Det offentliges rett til innsyn 

Andre enn søkere kan kreve innsyn i tilsettingssaker etter offentleglova. Hovedregel i offentleglova 
§ 3 er at saksdokumenter, journaler og lignende register for organet er åpne for innsyn dersom ikke 
annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Det følger imidlertid av offentleglovas § 25 
første ledd at det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument i sak om tilsetting i offentleg tjeneste. 

Unntaket i første ledd gjelder ikke forenklet søkerliste. Organet skal snarest etter at søknadsfristen 
er gått ut, sette opp en søkerliste som skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bo- 
eller arbeidskommune for hver søker. Det kan likevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om 
en søker dersom vedkommende selv ber om det. 

3.5.2 Merinnsyn for offentligheten 

Arbeidsgiver skal vurdere å gi merinnsyn etter offentleglova § 11 dersom andre enn søkere krever 
innsyn. Lovgiver har lagt til grunn at det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for 
å sikre at de ulike hensynene for og imot innsyn blir ivaretatt i hver sak. 
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I UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger, fremgår det i § 12 pkt 5 at 
innstillingsmyndighetens innstilling er unntatt offentlighet for andre enn søker (dvs 
offentligheten). I kommentarer til Regler for tilsetting § 12 står følgende : "Bestemmelsene om 
unntak fra offentlighet for innstillingsmyndighetens innstilling til tilsettingsorganet er ikke til 
hinder for å praktisere offentlighet etter nærmere avtale når det måtte være ønskelig."  

3.5.3 Særskilt om rangering  
 
Når det gjelder offentlighetens innsynsrett i rangeringen følger den i utgangspunktet av offl. § 25, 
dvs at rangeringen kan unntas. UiOs Regler for tilsetting regulerer ikke direkte noe om innsynsrett 
i tilsettingsorganets rangering, men kommentar til Regler om tilsetting § 14 sier følgende: 
  
"Når tilsettingssaken er fullført, kan det vurderes å gjøre deler av sakens papirer kjent for 
utenforstående, i samsvar med de regler som er gitt i lov om offentlighet i forvaltningen. Generelt 
kan imidlertid anføres at de grunner som tilsa at dokumentet var unntatt offentlighet mens 
tilsettingsprosessen pågikk, i det vesentlige veier like tungt, i alle fall i den første tiden etter at 
tilsettingsvedtaket er truffet." 
 
4. Kort oppsummering av hvilke opplysninger søkere og offentligheten 
allerede har krav på gjennom dagens regelverk – hva gjenstår for 
universitetsstyret å ta stilling til? 

TUs forslag: 
 
1. Vurdering av prøveforelesninger er offentlige etter at eventuell merknadsfrist til 
denne er utløpt. 
 
I forkant av styrebehandlingen har saken blitt forelagt rektoratet og dekanene som støtter forslaget 
om utvidet merinnsyn for søkere i forbindelse med prøveforelesninger. Det ble imidlertid presisert 
at det må utarbeides en generell veiledende mal for dette. De øvrige punktene i forslaget fikk ikke 
støtte. 
 
I utgangspunktet har ikke det offentlige rett til innsyn i vurderinger fra prøveforelesninger. Med 
mindre universitetsstyret nå beslutter at det offentlige skal ha innsyn i vurderinger fra 
prøveforelesninger, må det fremmes innsynsbegjæring jf. offentleglova 4§ 11 som det må foretas en 
konkret vurdering av.  
 
2. Søkere har rett til å se de deler av intervjurapporten som omtaler dem selv, dog 
ikke komparative vurderinger. Søkere har rett til å vite hvilken rangering komiteen 
anbefaler når innstillingen er avgitt, og har ikke taushetsplikt i forhold til dette 
innholdet. 
 

                                                           
4 Offentleglova 
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Søkere har i dag rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i 
intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av tilsettingssaken, 
dersom slik referat er ført. Dette følger av forvaltningsforskriftens § 18.   
 
Søkere har i dag ikke rett til å se individuelle vurderinger om seg selv eller komparative 
vurderinger. Dersom en slik generell regel skal gjelde er dette noe styret i så fall må vedta. 
 
Intervjukomiteen gjør forberedende arbeid til innstillingsmyndigheten, det er ikke gitt en særskilt 
regel om at søkere har rett til å vite hvilken rangering intervjukomiteen har satt. Det som følger av 
forvaltningslovsforskriften § 19 er at søker har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 
stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i.  
 
Det som gjenstår for universitetsstyret å ta stilling til her, er om også intervjukomiteens rangering 
skal gis som en generell informasjon til søkere. En forutsetning for at en slik regel skal ha en reell 
funksjon bør være at intervjukomiteen i realiteten opererer som et relativt selvstendig organ. 
 
Når det gjelder taushetsplikt, så vil det bli gjort en vurdering av dagens maler og om det skal gjøres 
en endring i eksempelvis brev som sendes til søkere som får oversendt bedømmelsen. 
 
En part har rett til å få utlevert taushetsbelagt informasjon, med unntak av det som følger av § 19. 
Selv om parten har rett til å få utlevert slik informasjon, har han taushetsplikt om dette. 
 
3. Vedtak om rangering er offentlige i alle ledd 
 
Rangering foretas i dag av følgende; sakkyndig komite, innstillingsmyndighet, 
tilsettingsmyndighet, intervjukomite, instituttstyre, fakultetsstyre, dekan. 
 
Når det gjelder rangering fra sakkyndig komite, som er rådgivende for innstillingsmyndigheten, er 
det her allerede vedtatt å gi merinnsyn for det offentlige etter at merknadsfristen er gått ut.  
 
Søker har rett til å vite hvem som er innstilt og hvilken rekkefølge, jf. forvaltningslovsforskriftens 5§ 
18. Dersom universitetsstyret ønsker å vedta at også offentligheten skal få informasjon om dette, 
må styret særskilt fatte vedtak om dette. Det samme gjelder øvrige rådgivende rangeringer som gis 
før innstillingsmyndigheten gir sin rangering. 
 

5. Praksis og regelverk ved Universitetet i Bergen, Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet og NTNT  

5.1 UiT 

                                                           
5 Forvaltningslovsforskriften 
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Ved UiT6 er praksis at tilsettingssak med vedlegg herunder bedømmelse, innstilling, referat fra 
intervju unntatt offentlighet etter offl. § 25. Når det gjelder partsinnsyn følger UiT 
forvaltningslovsforskriften. UiT har opplyst at «det kan hende at den sakkyndige vurderingen blir 
utlevert til ekstern part, men bare i helt spesielle tilfeller. Den eksterne parten må da begrunne 
hva bedømmelsen skal benyttes til.»  

5.2 UiB 

UiB7 praktiserer merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse 
når disse er sendt til innstillende myndighet. UiB har nedfelt en egen bestemmelse i pkt 6.4.4 om at 
en søker ikke har rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 
som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet. 

5.3 NTNU 

Ved NTNU har søkerne etter NTNUs personalreglement full tilgang til den sakkyndige komiteen, 
og bare denne. NTNU har opplyst i den forbindelse at det har fra tid til annen blitt satt spørsmål 
vedrørende håndteringen av resultatet av de pedagogiske vurderingene, herunder 
prøveforelesninger, som jo også kan betraktes som sakkyndige vurderinger i prinsippet tilsvarende 
de vitenskapelige vurderingene. Forskjellen er nok at mens de vitenskapelige vurderingene i seg 
selv kan ha et slags vitenskapelig skjær over seg, vil en vurdering av hvordan f.eks. en 
prøveforelesning blir gjennomført kunne inneholde elementer i retning av personlig egnethet o.l. 
 
 
6. Universitetsdirektørens vurderinger og anbefaling til styret 

6.1 Universitetsdirektørens vurderinger 

Universitetsdirektøren oppfatter at forslaget som i hovedsak omhandler merinnsyn for søker og det 
offentlige, er basert på et ønske om å sikre en kvalitetsmessig bedre tilsettingsprosess gjennom at 
søkere og andre får utvidet innsyn i tilsettingsprosessen. Både lovgiver og UiO har utarbeidet et 
regelverk for tilsetting hvor formålet er å finne frem til den av søkerne som ut fra en objektiv 
helhetsvurdering er best kvalifisert for stillingen samt at tilsettingsprosessen skal være 
etterprøvbar.  

Lovverket åpner for at en kan praktisere merinnsyn for søker slik TU foreslår, da det kan gis 
merinnsyn dersom hensynet til søker eller andre som krever innsyn veier tyngre enn UiOs behov 
for unntak fra innsyn.  

Hovedhensynet mot utvidet innsyn er tilsettingsmyndighetens behov for en fri meningsutveksling i 
de organene som behandler tilsettingssaken. For å redusere risikoen for feil ved skjønnsutøvelsen, 
har UiO blant annet regelverk med klare føringer for hvordan personlig egnethet skal vurderes. 

Videre har lovgiver ved sin vurdering knyttet til begrensninger i innsynsretten i tilsettingssaker 
etter offentleglova, lagt vekt på hensynet til personvern og at full innsynsrett vil kunne være negativ 
for rekrutteringen ved at potensielle søkere lar være å søke stillinger. Disse hensynene har også 

                                                           
6 UiTs retningslinjer for dokumentinnsyn i tilsettingssaker 
7 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
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relevans for vurderingen om det bør gis merinnsyn i vurdering fra prøveforelesning og rangering, 
og taler mot en generell utvidet innsynsrett. 

Søkers og andres behov for å etterprøve tilsettingsprosessen, er allerede ivaretatt gjennom dagens 
regelverk. Søker har eksempelvis krav på opplysninger som gjør søkeren i stand til å etterprøve om 
det faktiske grunnlaget for tilsettingsorganenes vurderinger er korrekte. Enhver søker og andre kan 
allerede i dag be om merinnsyn for øvrige opplysninger. I de tilfellene hensynet til søker eller andre 
veier mer enn hensynet til at opplysninger og dokumenter unntas for innsyn, skal det gis 
merinnsyn. Dette innebærer at hensynet til søker i enkeltsaker allerede er ivaretatt hvor det er klart 
at hensynet til søker tilsier innsyn. 

Vurdering av personlig egnethet i forbindelse med intervju og til dels prøveforelesninger må være 
skjønnsmessig. Det sterke innslaget av skjønn ved vurderinger av personlig egnethet gjør at det lett 
kan være delte meninger om i hvilken grad vurderingene er riktige eller gale.  

Grensedragningen mellom «vurderinger» og «faktiske opplysninger» kan i mange tilfeller være 
vanskelig.  Vurdering må imidlertid være det skjønn som utøves på basis av de faktaopplysninger 
som foreligger.  For eksempel må bedømmelse av om en søkers personlige og formelle kompetanse 
vil være egnet til å fylle en bestemt stilling, være å betrakte som vurdering. 

Det er et prinsipp at saken skal være så godt opplyst som mulig for tilsettingsorganet. Faren er 
imidlertid at omtalen av personlig egnethet hos søkere vil bli mer forsiktig og uklart formulert i 
referat fra intervju og prøveforelesning dersom søkeren skal ha tilgang til å lese omtalen av seg selv 
i intervjurapporten. Skriftlighet rundt vurderingen av personlig egnethet bidrar til å redusere faren 
for mistanke om at den avgjørelsen som er truffet er bygget på utenforliggende eller usaklige 
hensyn, og dermed begrense faren for saksbehandlingsfeil.  

Avslutningsvis vises til at rekrutteringsprosessen for professorater og førsteamanuensisstillinger er 
i utgangspunktet både omfattende og tidkrevende. Økt innsyn i prosessen vil kunne medføre økt 
tidsbruk og økt bruk av juridisk kompetanse for å vurdere hva som er taushetsbelagte 
opplysninger.  

6.2 Universitetsdirektørens anbefaling 

Det anbefales ikke full offentlighet av vurderinger av prøveforelesninger, utvidet partsinnsyn i 
forbindelse med referat fra intervjuer, unntak fra taushetsplikt eller at rangering er offentlig i alle 
ledd som generelle ordninger.  

TUs forslag har flere ganger blitt tatt opp med dekaner/fakultetsdirektører, som fraråder regler 
som gir ytterligere merinnsyn. Innføring av generelt merinnsyn for parter og andre er ikke i tråd 
med lovgivers intensjon om at merinnsyn vurderes konkret fra sak til sak.  Da det ikke er funnet 
klare holdepunkter for at en generell utvidelse av merinnsyn vil gjøre tilsettingsprosessen 
kvalitetsmessig bedre, anbefales at dagens regelverk videreføres uten endringer, med unntak for 
ovennevnte punkt om prøveforelesninger. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
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Forslaget om full offentlighet når det gjelder vurderinger av prøveforelesninger, merinnsyn 
for søkeren i forbindelse med referat fra intervjuer, at søkere ikke har taushetsplikt om 
rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke.  

På bakgrunn av dekanmøtets vurdering støttes forslaget om merinnsyn for søker når det 
gjelder vurderinger av prøveforelesninger.  Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en 
veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.  

 

V-sak 10 - side 14 av 14V-sak 21/22 - Side 71 av 71


	2022-05-03 Forsidenotat for universitetsstyret, vedtakssak om åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser
	2022-05-03 Fremleggsnotat for universitetsstyret, vedtakssak om åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser
	2022-02-25 Rapport Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser, samlet med vedlegg
	2022-02-25 Rapport Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser
	1. V-SAK 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger
	V-sak 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger - 1 forsidenotat
	V-sak 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger - 2 fremleggsnotat

	2. Dokumentinnsyn i ansettelsesprosessen, vitenskapelige stillinger, ledere for fakulteter og institutter, plansje
	3. Oversikt over dokumentinnsyn for alle og søkerne i ansettelsesprosessen for vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger
	4. Alle høringssvar fra enhetene, samledokument
	UV
	UV, vedlegg
	SV
	OD
	NHM
	MN
	KHM
	JF
	HF


	Mandat for arbeidsgruppe  åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser
	Styrenotat fra V-SAK 10
	V-sak 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger - 1 forsidenotat
	V-sak 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger - 2 fremleggsnotat




