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Endring av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige 

stillinger  

 

Det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens administrasjonsreglement for å forbedre 

prosesser ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetsstyret bes om å godkjenne de 

foreslåtte endringene i reglementet.  

Samtidig har fakultetet utarbeidet en ny rutinebeskrivelse for tilsettinger i faste vitenskapelige 

stillinger og enkelte maler til hjelp i prosessen. Disse er lagt ved for å vise helheten i saken.  

Bakgrunnen for endringene som foreslås er todelt. Dette er til dels en oppfølging av en sak om 

tilsettingsrutiner som ble behandlet i fakultetsstyret i oktober 2015, med målsetning om blant 

annet å forankre kunngjøringer bedre i ledelsen. Dette er foreslått ivaretatt gjennom tidligere 

involvering av dekanatet, at dekanen oppnevner bedømmelseskomiteer og at studiedekanen får en 

tydelig rolle i innstillingsarbeidet.  I forslaget til ny rutine for tilsettingsprosesser er det også 

integrert noen av forslagene fra SAB4-rapporten for å gjennomføre tilsettingsprosesser mer 

effektivt.  

De foreslåtte endringene er diskutert i dekanatet og instituttledermøte.  

Oversikt over de mest sentrale endringene med kortfattet begrunnelse: 

1. Endring av administrasjonsreglementet 

De sentrale endringene er at dekanen oppnevner bedømmelseskomite og eventuell 

sorteringskomite for faste vitenskapelige stillinger, samt at dekanen er observatør i IVA. 

Bakgrunnen for dette er at dekanen skal komme inn på at tidligere tidspunkt, og sikre at komiteen 

som oppnevnes er egnet til å vurdere hele bredden av kvalifikasjoner.  Endringen følger direkte av 

styrevedtaket i oktober.  

Endringene i IVA og ITUs mandat er en språklig forenkling og ingen realitetsendring.  

Enkelte mindre endringer i PFFs mandat og instituttleders rolle er tydeliggjøring av praksis.  
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2. Rutinebeskrivelse for tilsettingsprosesser 

Fra fakultetsstyret i oktober ble det understreket behovet for at rollefordelingen i 

tilsettingsprosessen er klarere. En slik veiledning som kan være tilgjengelig på nettsidene vil bidra 

til det. En klarere forståelse av hele prosessen vil også gjøre det enklere å planlegge prosessen godt, 

som framheves som viktig i SAB4. Dette vil også gjøre prosessen mer forutsigbar for søkere.  

De viktigste endringene fra dagens rutine:  

 dekanatet involveres i oppstarten av prosessen 

 mer informasjon må foreligge tidlig, som forslag til bedømmelseskomite og tentativ tidsplan 

for hele tilsettingen 

 dekanen oppnevner bedømmelseskomite 

 åpning for at komiteen kan oppnevnes før søknadsfrist/stående bedømmelseskomiteer 

 

3. Oversikt over fullmaktsstruktur ved tilsettinger 

En tydeliggjøring av fullmaktsstrukturen som kan publiseres på nettsidene vil bidra til bedre 

avklaring av roller og ansvar.  

 

4. Mal for kunngjøringstekster 

 

Det vedlagte forslaget er basert på de sist vedtatte kunngjøringstekstene på Institutt for offentlig 

rett og Institutt for privatrett. En mal for kunngjøringstekster vil bidra til mindre tidsbruk når 

tekster skal utformes, mer gjennomarbeidede formuleringer og at fakultetets kunngjøringstekster 

blir mer like. I noen tilfeller vil det være behov for å fravike malen, dette må da begrunnes før 

kunngjøringsteksten vedtas.    

 

5. Mal for saksframlegg til dekanatet 

 

En mal som viser hvilken informasjon dekanatet etterspør kan bidra til å gjøre saksbehandlingen 

enklere. Man vil for eksempel unngå at saker sendes fram og tilbake fordi informasjonen er 

ufullstendig.  

 

Videre oppfølging 

 

Endringene i administrasjonsreglementet oversendes Rektor for godkjenning etter vedtak i 

fakultetsstyret. 

 

Administrasjonen vil jobbe videre med å opprette nettsider for å presentere rutinene på en 

hensiktsmessig måte. Vi vil også sette i gang med å utarbeide en skriftlig veiledning for leder og 
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medlemmer av bedømmelseskomiteer for å sikre en enhetlig rolleforståelse og 

bedømmelsespraksis.  

 

Forslag til vedtak:  

De foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet godkjennes.  

 

Vedlegg:  

 Utdrag fra administrasjonsreglementet med foreslåtte endringer 

 Rutinebeskrivelse for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 

 Fakultetets fullmaktstruktur ved tilsettinger 

 Mal for kunngjøring – førsteamanuensisstillinger 

 Mal for saksframlegg til dekanatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no 



Styrings- og 

administrasjonsreglement, Det 

juridiske fakultet  

Vedtatt av Fakultetsstyret 8. juni 2011, godkjent av rektor 11. september 2011, med 

endringer av 13. februar 2012 og 1. desember 2014. 

I. FAKULTETET 

§ 1. Fakultetets organer og enheter 

Fakultetet har disse organer: 

1. Fakultetsstyret 

2. Dekan 

3. Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av 

disse som sin stedfortreder. 

4. Programråd for studieprogrammer 

5. Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte 

6. Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) 

7. Likestillingsutvalg 

8. Lokalt arbeidsmiljøutvalg 

9. Fakultetsdirektør 

Fakultetet har følgende grunnenheter: 

1. Institutt for offentlig rett 

2. Institutt for privatrett 

3. Nordisk institutt for sjørett 

4. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

5. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 

Grunnenhetene har egne administrasjonsreglementer/vedtekter. 



III. DEKANAT 

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet 

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer 

satt av universitetsstyret og etter instrukser fra rektor og universitetsdirektør og 

gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet 

for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og 

har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor 

rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold 

til universitets- og høgskoleloven § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor 

universitetsdirektøren. Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt 

fullmaktsområde til prodekaner, fakultetsdirektør og ledere av grunnenheter. 

Stillingsbeskrivelse for dekan 

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging i forhold til 

fakultetets virksomhet. Dekanen representerer fakultetet utad. Lederfunksjonen 

inkluderer budsjettplanlegging og oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, 

og at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av 

overordnede instanser. Dekan har generell anvisningsmyndighet. Ansvars- og 

fullmaktsforhold knyttet til dekanfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for 

fakulteter § 4. 

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet 

saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger under fakultetsstyrets 

myndighetsområde, jf. § 2, samt ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av 

fakultetsstyret. 

Dekanen har linjeansvar for ledere ved grunnenheter og sentre, prodekaner og 

fakultetsdirektøren. Personalansvaret for direkte underordnede ledere innebærer 

individuell oppfølging, evaluering og stimulering, samt vurdering av virkemidler med 

sikte på optimal kompetanseutnyttelse. 

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens 

forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det 

omfatter blant annet langsiktig planlegging, faglig målformulering, prioritering, 



kvalitetssikring og profilering. Likeledes utadrettet nettverksbygging, markedsføring 

og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Dekanen ivaretar forholdet til 

studentenes organer. 

Dekanen foreslår bedømmelseskomité for rektor i saker om opprykk til professor. 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved 

tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner 

sorteringskomite ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.  

Dekanen er også ansvarlig for tilrettelegging av materielle vilkår og organisatoriske 

forhold. 

Gjennom overordnet personalledelse skal dekanen sørge for oppfølging av UiOs og 

fakultetets lokale lønns- og personalpolitikk, rekruttering og personalutvikling, HMS-

arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer. 

Operativ ledelse av de ulike grunnenheter vil delegeres fra dekan til de respektive 

instituttledere/direktør for SMR. Likeledes vil oppfølging av HMS-arbeid, samarbeid 

med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på fakultetsnivået 

samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med 

lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet 

og universitetets organer, bli delegert fakultetsdirektøren. 

Dekan rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.Arbeidsdeling 

mellom dekan og prodekaner avtales særskilt. 

Dekan utnevner prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin 

stedfortreder. 

§ 10. Dekan og prodekan 

Dekan og prodekaner skal velges blant fakultetets ansatte og studenter i henhold til 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. 

Hvis fakultetstyret har besluttet at valget skal gjennomføres som direkte valg, gjelder 

følgende: Dersom det innen forslagsfristen bare er kommet ett forslag til hvert av 

vervene som dekan og prodekaner, gjør valgstyret dette kjent, og fastsetter en 

forlenget frist for å fremme forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er 

ett forslag, erklærer valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer inn flere 

forslag, gjennomføres direkte valg etter de vanlige regler for valg av dekan/prodekan. 



Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 

dekanens stedfortreder vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette 

tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf. universitets- og høyskoleloven § 14 nr. 4. 

Stillingsbeskrivelse for prodekan 

Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap, jf. 

styrings- og administrasjonsreglementet § 14. 

Prodekan for studier har i samråd med dekan et særlig ansvar for studiesaker, som 

blant annet omfatter: 

1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale 

studiekomité 

2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid 

3. å fatte vedtak ved eventuell uenighet mellom grunnenheter og 

programstyrer, blant annet om leveranse av emner 

4. å ivareta nasjonalt og internasjonalt samarbeid om studier og 

studentutveksling i samarbeid med utenlandsansvarlig 

5. å ivareta fakultetets etter- og videreutdanningsvirksomhet 

Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning, jf. § 20. 

Prodekan for forskning er leder av Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte, jf. § 22. 

Prodekan for forskning fatter vedtak i forskningssaker hvor mandatet ikke tilligger 

andre utvalg. 

Prodekan for forskning har i samråd med dekanen et særlig ansvar for 

forskningssaker, som blant annet omfatter: 

1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale 

forskningskomité 

2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid 

3. forskning- og formidlingspolitikk 

4. nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med 

utenlandsansvarlig 

5. forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder 

for forskning 

6. forskerrekruttering 



Prodekanene rapporterer til dekan. 

IV. FASTE UTVALG; GENERELLE 

REGLER 

§ 19. Programrådet for forskerutdanning, mandat 

Utvalget fungerer som programråd for forskerutdanningen, og er delegert det 

overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram. 

Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 nr. 2, 

skal programrådet: 

1. trekke opp rammene for driften av PhD-programmet 

2. avgjøre søknader om opptak til PhD-programmet og formalisere 

veilederforholdet 

3. påse at grunnenhetene har et tilfredsstillende system for oppfølgning av 

stipendiater 

4. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader 

5. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet 

ved utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger 

6. PFF tilsettertilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av 

stipendiatstillinger i inntil seks6 måneder som ikke grunnes i rettskrav, 

og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks 

måneder 

VI. FASTE UTVALG; 

INNSTILLINGSRÅDET FOR 

VITENSKAPELIG TILSATTE 

§ 21. Innstillingsrådet; mandat 

Innstillingsrådet gir anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til 

grunnenhet ved utlysning av og tilsetting i postdoktorstillinger. Innstillingsrådet er 

innstillingsorgan der ITU er tilsettingsorgan ved tilsetting i professorater. 



Innstillingsrådet er innstillingsorgan i førsteamanuensisstillinger og forskerstillinger 

der myndigheten ikke tilligger en enhet. 

Innstillingsrådet skal påse at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn i 

fakultetets forskningsvirksomhet. 

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i  

1. professorater der ITU er tilsettingsorgan 

2. postdoktorstillinger 

3. lektorstillinger 

4. førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en 

grunnenhet  

Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU, samt påse at 

likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.  

 

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning 

Innstillingsrådet består av: 

1. prodekan for forskning som leder 

2. instituttlederne og direktør ved SMR 

3. 1 medlem tilnyttet PhD-programmet som stipendiat 

4. 1 teknisk-administrativt tilsatt 

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede. 

Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. 

Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som 

nestleder. 

VII. FASTE UTVALG; 

INNSTILLINGS- OG 

TILSETTINGSUTVALGET (ITU) 

§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); mandat 



ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i professorater i henhold til 

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår 

kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg tilsetter. 

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke tilsetter. 

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er 

delegert til fakultetet. 

ITU vedtar opprykk til professor 

ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 

måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6. 

1. Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 14. 

2. ITU innstiller til professorstillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 

er tilsettingsorgan. 

3. ITU vedtar opprykk til professor. 

4. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i forsker- 

og  førsteamanuensisstillinger tillagt en grunnenhet etter innstilling fra 

grunnenheten. 

5. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i postdoktor-, lektor-, forsker- 

og førsteamanuensisstillinger som ikke er tillagt en grunnenhet etter 

innstilling fra Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte. 

6. ITU vedtar kunngjøringstekster til og tilsetter i stipendiatstillinger etter 

innstilling fra PFF. 

7. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter fakultetsdirektør, dersom 

dette er delegert til fakultetet. 

8. ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, 

ut over 6 måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6. 

ITU holder sine møter for lukkede dører. 

§ 24. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); sammensetning 

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer: 

1. dekan 



2. 2 vitenskapelig tilsatte 

3. 1 student 

4. 1 teknisk-administrativt tilsatt 

Dekan er leder. 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget blant 

fakultetsstyrets medlemmer. Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret 

oppnevnes også som vararepresentanter for Innstillings- og tilsettingsutvalget. Det 

andre fakultetsstyremedlemmet fra Juridisk studentutvalg er vararepresentant for 

studentmedlemmet. 

X. LEDELSE VED ENHETENE OG 

ADMINISTRASJON 

1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED 

GRUNNENHETENE 

§ 28. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør for SMR 

Instituttleder/direktør for SMR er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet 

innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan 

og gjennom vedtak fattet i enhetens styre. Instituttleder/direktør for SMR har på 

dekanens vegne det operative ansvaret for enhetens totale virksomhet, og 

rapporterer til dekanen, men i saker hvor enhetens styre er delegert myndighet 

rapporterer lederen til styret. Instituttleder leder enhetens styre/råd. 

Instituttleder/direktør for SMR har generell anvisningsmyndighet. 

Instituttleder/direktør for SMR leder innstillingsorgan ved tilsetting i 

førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten. Ansvars- og 

fullmaktsforhold knyttet til lederfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for 

institutter § 4. 

Følgende områder faller inn under delegerte fullmakter: 

Faglig ledelse omfatter styring og utvikling av enhetens forskning, 

forskningsformidling, undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet med 



sikte på å innfri faglige mål og forskningsstrategiske satsninger, og innebærer blant 

annet: 

1. overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige 

mål og forskningsstrategiske satsninger. 

2. fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten 

3. underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige 

forskningsmiljøer 

4. målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring 

5. kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt 

6. tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, 

infrastruktur, driftsmidler o.l.) 

7. tilrettelegging av organisatoriske forhold 

8. identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater 

Økonomistyring innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som: 

1. utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av 

fakultetsstyret 

2. å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle 

grunnlag 

3. kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne 

bevilgninger 

4. legge frem økonomirapporter for enhetens styre/råd 

Personalledelse av alt personale som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. 

Personalledelsen innebærer blant annet: 

1. individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal 

kapasitets- og kompetanseutnyttelse 

2. medarbeidersamtaler 

3. organisering av arbeidsplikter 

4. personalplanlegging innenfor rammen fastsatt av fakultetsstyret 

5. funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, 

resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø 



6. bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og kontinuerlig forbedre 

de individuelle arbeidsvilkårene 

7. kompetanseutvikling av personalet 

8. UiOs lokale lønns- og personalpolitikk 

Instituttlederen/direktør for SMR kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt 

fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten. 

Instituttleder/direktør for SMR rapporterer til dekan. 
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Forslag:  

Beskrivelse av prosessen som kan ligge på nettsidene.  

Mål:  

 Klarere rollefordeling 

 Bedre forståelse av prosessen 

 Bedre planlegging – kortere tid 

 Bedre forankring i fakultetsledelsen 

 Studiedekanen involveres mer for å ivareta undervisningssiden  

Rutinebeskrivelse – tilsetting av førsteamanuensis 

1. Før stillingen utlyses 
Fakultetets budsjett, stillingsplan og faglig prioriteringer vil gi føringer på utlysning av stillinger.  

1.1 Innstillingsorganet oversender et notat med ønske om stillingsutlysning til dekanatet 

Hvilken informasjon dekanatet trenger finner du i denne malen [lenke].  

Hvem som er innstillingsorgan finner du i denne oversikten [lenke]. 

Dekanatet kvalitetssikrer at faginnretningen er i tråd med fakultetets og instituttets forsknings- og 

undervisningsbehov og det er budsjettdekning for stillingen, og godkjenner at stillingen lyses ut på 

vilkårene i notatet.  

Dekanen fastsetter lønnsspenn i kunngjøringen.  

Dekanen oppnevner bedømmelseskomite (og eventuell sorteringskomite) basert på forslaget fra 

innstillingsorganet. Dekanen kan etter diskusjon i instituttledermøte oppnevne stående 

bedømmelseskomiteer/komiteledere som fungerer for en lengre periode. Medlemmer av dekanatet 

skal normalt sett ikke delta i bedømmelseskomiteer til faste stillinger.  

1.2 Utforming av endelig kunngjøringstekst 

Innstillingsorganet oversender endelig forslag til kunngjøringstekst til personalkonsulent.  

Forslaget baseres på fakultetets mal [lenke] for kunngjøringstekster. Dersom det er ønskelig å fravike 

malen må dette begrunnes.  

1.3 Godkjenning av kunngjøringstekst 

ITU fatter endelig vedtak om godkjenning av kunngjøringstekst. Personalkonsulent oversender saken.  

1.4 Oversendelse til tjenestemannsorganisasjonene 

Tjenestemannsorganisasjonene har drøftingsrett på lønnsspenn og skal ha tre hele arbeidsdager med 

mulighet til å kreve drøftinger.  
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1.5 Publisering av kunngjøringsteksten 

Personalkonsulent legger teksten inn i rekrutteringssystemet og publiserer kunngjøringen med 

søknadsfrist i henhold til tidsplan. Søknadsfristen skal være minimum fire uker.  

2. Etter søknadsfristen 

2.1 Hvis sorteringskomite (hvis ikke, se neste punkt) 

Om man vil bruke sorteringskomité må dette framgå klart av kunngjøringsteksten.  

Innstillingsorganet utformer en kort beskrivelse av sorteringskriteriene.  

Sorteringskomiteen oppnevnes av dekanen, jf. pkt. 1.1.  

Personalkonsulent gir sorteringskomiteen tilgang til alle søknader og sørger for at de får tilsendt 

oppnevningsbrev og relevant regelverk.  

Sorteringskomiteens vurdering sendes til alle søkerne. Utvalgte søkere bes samtidig om å sende inn 

vitenskapelige arbeider innen frist på 1-2 uker.  

Det er ikke anledning til å komme med merknader til sorteringskomiteens vurdering før den 

vitenskapelige bedømmelsen foreligger, da bedømmelseskomiteen har mulighet til å inkludere flere 

søkere enn sorteringskomiteen har anbefalt.  

2.2 Oppnevningsbrev og oversendelse til bedømmelseskomiteen 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomiteen, jf. pkt. 1.1.  

Personalkonsulent sender oppnevningsbrev, sørger for at komiteen har tilgang til alle søknader og 

relevant regelverk og avklarer at alle komitemedlemmene er habile.  

Personalkonsulent informerer alle søkere om sammensetning av bedømmelseskomiteen.  

2.3 Bedømmelsen 

Komiteens leder har ansvaret for å kontakte de andre, sette i gang arbeidet og at bedømmelsen 

leveres innen fristen på tre måneder.  

Komiteen jobber som et faglig uavhengig utvalg. Mens arbeidet med bedømmelsen pågår bør 

komiteen ikke diskutere saken med utenforstående, unntatt for å avklare spørsmål om regelverk og 

formaliteter.  

Ved behov kan dekanen oppnevne en eller flere spesialsakkyndige som supplerer komiteen.  

Utvalget avgir en felles bedømmelse. Om det er dissens i utvalget skal begrunnelsen for de ulike 

standpunktene framgå i bedømmelsen.  

Den vitenskapelige bedømmelsen gir et grunnlag for videre behandling i fakultetets organer, men er 

ikke bindende.  
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3. Etter at bedømmelsen foreligger 

3.1 Bedømmelsen sendes til søkerne  

Personalkonsulent mottar bedømmelsen fra komiteen. Bedømmelsen sendes dekanat og den 

aktuelle instituttleder/kontorsjef til orientering.  

Alle søkerne får 14 dagers frist til å komme med merknader til bedømmelsen. Merknader oversendes 

normalt til bedømmelseskomiteen, og komiteen har mulighet til å komme med et tilsvar. Dersom det 

er tvil om merknadene bør sendes til komiteen avgjøres det av leder av innstillingsorganet.  

Er det merknader som påpeker feil ved saksbehandlingen som kan ha påvirket resultatet skal 

personalkonsulent varsle sekretær for universitetets sentrale tilsettingsutvalg (TU) slik at de kan 

utøve sin tilsynsfunksjon. 

Universitetet i Oslo praktiserer meroffentlighet på vitenskapelige bedømmelser etter at 

merknadsfristen er ute og eventuelle spørsmål er avklart fra fakultetets side. 

Personalkonsulent sender samtidig bedømmelsen til fakultetets Likestillings- og mangfoldsutvalg til 

orientering.  

3.2 Hvis prøveforelesninger (hvis ikke, se neste punkt) 

Innstillingsorganet oppnevner en egen gruppe som vurderer prøveforelesningene. Dekanatet bør 

være representert, fortrinnsvis ved studiedekanen. Studentene bør også være representert i gruppen. 

Både søkerne og de som vurderer forelesningene bør få utdelt et kort notat om vurderingskriterier 

og målgruppe.  

Ved organisering av prøveforelesning bør det legges vekt på å få til en ramme som gjør at det ligner 

på en vanlig undervisningssituasjon.  

3.3 Intervjuer 

Hensikten med intervjuer er todelt:  

 å vurdere søkerens personlige egnethet for stillingen 

 å avklare forventninger fra begge sider – til stillingen og stillingsinnehaver 

Innstillingsorganet oppnevner en gruppe til å gjennomføre intervjuene. Dekanatet skal være 

representert, fortrinnsvis ved studiedekanen. En representant for tjenestemannsorganisasjonene bør 

også være til stede.  

Det skrives referat fra intervjuene.  

3.4 Referanseintervjuer 

Hensikten med referanseintervjuer er å undersøke om inntrykket man har fått av søkeren så langt i 

prosessen stemmer overens med tidligere erfaringer, og eventuelt om det er andre forhold 

arbeidsgiver burde være klar over.  

Referanseintervjuene bør gjennomføres av en leder som har deltatt i intervjuene. En kort 

oppsummering av hovedinntrykkene fra referanseintervju skrives inn i intervjureferatet.  
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Hvis det framkommer forhold som bør undersøkes nærmere i referanseintervju er det mulig å 

innkalle søkeren til et annengangsintervju.  

4. Innstilling 
Innstillingsrådet for vitenskapelige tilsatte (IVA) er innstillingsorgan der stillingen ikke er tillagt en 

grunnenhet.  

Der stillingen er tillagt en grunnenhet ligger innstillingsmyndigheten på instituttet. Instituttleder 

oppnevner en innstillingsgruppe der studiedekanen skal være representert, dersom ikke 

innstillingsmyndigheten er lagt til instituttstyret.  

Innstillingsorganet skal foreta en helhetsvurdering og rangere søkerne som er best kvalifisert til 

stillingen. Vurderingen skal være basert på kriteriene i kunngjøringsteksten og UiOs retningslinjer. 

Innstillingsorganet skal vurdere likestillingshensyn.  

Det skal som hovedregel innstilles minst tre søkere i prioritert rekkefølge.  

Innstillingsorganet fremmer forslag til vedtak til tilsettingsorganet.  

5. Tilsetting 

5.1 Tilsettingsvedtak 

ITU fatter endelig tilsettingsvedtak.  

ITU skal påse at saksbehandlingen har vært forsvarlig og likestillingshensyn er ivaretatt.  

ITU skal ikke overprøve den faglige vurderingen av søkernes kvalifikasjoner, men skal påse at 

vurderingen er gjort basert på kriterier i kunngjøringen og UiOs retningslinjer.  

ITU kan sende saken tilbake og etterspørre mer informasjon hvis de mener saken ikke er tilstrekkelig 

opplyst til å treffe vedtak.  

ITU kan bare vedta tilsetting av søkere som er innstilt. I visse tilfeller kan ITU fatte vedtak som ikke er 

i tråd med rangeringen i innstillingen. Dette er spesielt der ITU er uenige i bedømmelsesnormen som 

er lagt til grunn eller vektleggingen av ulike kvalifikasjoner 

5.2 Kontrakt 

Dekanen fastsetter lønn innenfor lønnsspennet i kunngjøringsteksten etter forslag fra instituttleder.  

Instituttleder/kontorsjef avtaler tidspunkt for første arbeidsdag.  

Personalkonsulent utformer kontrakten.  

5.3 Etterarbeid 

Personalkonsulent gir beskjed til alle søkere om at stillingen er besatt og avslutter saken i arkiv og 

rekrutteringssystem.  

5.4 Mottak av nyansatt 

Følges opp på instituttnivå.  



Fullmaktsstruktur ved tilsettinger, Det juridiske fakultet 

Stillingstype Innstilling Tilsetting 

Teknisk-

administrative 

stillinger 

Innstillingsråd sammensatt 

etter tjenestemannsloven – to 

representanter fra arbeidsgiver 

og en fra 

tjenestemannsorganisasjonene 

Tilsettingsråd med ni 

medlemmer. Fire av 

medlemmene med 

vara oppnevnes av 

fakultetet. NTL, 

Forskerforbundet, 

Akademikerne og 

Parat oppnevner et 

medlem hver. 

Tilsettingsrådet ledes 

av fakultetsdirektøren. 

Fakultetsdirektør 

 

Universitetsdirektøren. Det 

oppnevnes et utvalg som bistår 

under vurdering av kandidater. 

Dekanen og en representant 

for 

tjenestemannsorganisasjonene 

skal være med i utvalget.  

Universitetsstyret 

Direktør ved SMR Senterrådet Fakultetsstyret 

Professor SKO 1404 
ITU 

Universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg 

Professor –

kunngjøring 

IVA ITU 

Professor – kallelse ITU Universitetsstyrets 



tilsettingsutvalg 

Professor II – 

kunngjøring  

IVA ITU 

Professor II - 

kallelse 

IVA  ITU 

Førsteamanuensis – 

tillagt en 

grunnenhet 

Instituttet v/ instituttstyre eller 

oppnevnt innstillingsgruppe 

ITU 

Førsteamanuensis – 

ikke tillagt en 

grunnenhet 

IVA ITU 

Lektor IVA 

IVA oppnevner en egen gruppe 

som ledes av studiedekanen til 

å forberede saken.  

ITU 

Postdoktor IVA ITU 

Stipendiat PFF ITU 

Forsker – tillagt en 

grunnenhet 

Instituttet  ITU 

Forsker - ikke tillagt 

en grunnenhet 

IVA ITU 

Vit.ass Instituttet Instituttet 



Tilsettinger under ett år kan vedtas av fakultetsdirektør/dekan.  

Tilsettinger i forskerstillinger som samlet sett utgjør mindre enn tre måneder er delegert til 

instituttleder.  

 



Forslag:  

Vi utarbeider en mal for førsteamanuensis i rettsvitenskap som brukes på andre fagområder så langt 

den passer.  

Malen kan fravikes hvis det begrunnes tilstrekkelig.  

Det som må vurderes spesielt for hver enkelt stilling er satt i [klammeparentes].  

Utkast til mal:  

Universitetet i Oslo 

Det juridiske fakultet, [grunnenhet] 

Førsteamanuensis i rettsvitenskap – [eventuelt fagområde] 

Beskrivelse 

Ved Det juridiske fakultet, [grunnenhet], er det ledig stilling som førsteamanuensis i [fagområde]. 

 [kort beskrivelse av grunnenhet/stillingen] 

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5 % forskning, 47,5 % undervisning og eksamen og 5 % 

administrasjon. 

Kvalifikasjonskrav 

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 

(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Søkere må også dokumentere grunnutdanning 

tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap. Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en 

grundig behandling av et rettdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige 

rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold. [eventuelt: krav til/fordel 

med/vil bli lagt vekt arbeider på arbeider innenfor et bestemt fagområde] 

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen 

innenfor rettsstudiets obligatoriske [privatrettslige/offentligrettslige/annet] fag på ett av de 

skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, 

[eventuelt: herunder fagområde], fra tiltredelse. Søkere må også være villige til å påta seg 

administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og 

pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Også internasjonal 

prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig 

egnethet vil bli tillagt vekt. Fakultetet oppmuntrer ansatte til å søke ekstern finansiering til 

forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler skal vektlegges. 

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. 

Vi ber derfor søkere utarbeide: 



 et notat som redegjør for sin pedagogiske tilnærming, herunder synspunkter på pedagogiske 

metoder og hvordan kontakten mellom studenter og lærere kan forbedres 

 en plan for egen forskning de kommende år 

 et notat om erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling 

Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning. 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i 

løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre 

oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. Tilsettingen skjer med forbehold om de 

endringer i fagområder, arbeidsoppgaver og instituttilknytning som fakultetet senere måtte 

bestemme. 

Vi tilbyr  

 lønn etter lønnstrinn  

 et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

 god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

 stilling i en IA-virksomhet 

 gode velferdsordninger 

 Informasjon 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske søknaden: 

 søknadsbrev 

 CV 

 fullstendig oversikt over den vitenskapelige produksjon og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen 

 vitnemål og attester 

 notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner 

 en oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjonen 

I tillegg kan inntil fem vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 

0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller 

engelsk med mindre instituttet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere 

forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansatt/velferd/


UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, 

herunder rettigheter til forskningsresultater. 

Tilsettingsprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler for tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger”. Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av 

bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting 

/ opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo". 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med 

Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengige av kjønn 

og etnisitet. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/stilling/rettigheter-arbeidsresultater/
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html


Forslag:  

Brukes for godkjenning av utlysning av alle faste vitenskapelige stillinger.  

Teksten kan utformes fritt og kan gjerne være kort, men vi lager en mal med hvilke punkter 

som skal omtales. Så blir det lettere å huske og vi unngår at saker sendes fram og tilbake for 

å etterspørre mer informasjon.  

Notatet arkiveres på tilsettingssaken i ePhorte.  

Hva vi ønsker å oppnå:  

Dekanatet inn tidligere for kvalitetssikring – ivaretar kunngjøringen både instituttet og 

fakultetets behov? 

Raskere og mer strømlinjeformede prosesser gjennom bedre forarbeid og planlegging, jf. 

SAB4. 

Mal for saksframlegg til dekanatet – kunngjøring av stillingen 

1. Kort begrunnelse for faginnretning 

 forsknings/undervisningsbehov 

2. Budsjettdekning 

 basis/prosjekt 

3. Er det spesielle kompetansekrav  

  mer spesialisert faginnretning, annerledes vekting av kompetanse? 

4. Rekrutteringsgrunnlag 

5. Tentativ tidsplan 

 ITU-behandling av kunngjøring, søknadsfrist, ferdigstilt bedømmelse, 

 intervjuer/prøveforelesninger 

6. Innstillingsorgan 

7. Forslag til bedømmelseskomite (eventuelt sorteringskomite) 

 

 

Vedlegg:  

Utkast til kunngjøringstekst 
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