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SAKSTITTEL: Rekruttering av ny direktør for perioden 2014-2017. 

 

Hovedproblemstillinger i saken: 

I henhold til vedtektene for SMR ansettes direktøren på åremål for fire år, med mulighet 

for forlengelse av tilsettingen med én periode. Nåværende direktør er ansatt på åremål ut 

2013. Styreleder har siden forrige styremøte diskutert prosessen med dekanen for Det 

juridiske fakultet samt avklart de formelle regler ifbm utlysning og rekruttering. 

 

 

a. Utlysningstekst. Det er Fakultetsstyret ved juridiske fakultet som godkjenner 

utlysningstekst og vedtar innstilling/endelig tilsetting. I henhold til §4 i SMRs vedtekter 

fungerer SMRs styre som innstillingsorgan i tilsettingssaker ved senteret og det er 

naturlig at styret har synspunkter om rekrutteringsarbeidet, selv om det er andre organer 

ved UiO som har det formelle ansvaret. 

 

Vedlagt følger forslag til utlysningstekst. Teksten er utarbeidet av kontorsjef og 

styreleder. Dekanen og ansatte ved SMR har blitt konsultert.  

 

 

b. Innstillingsutvalg. Ved forrige direktørrekruttering ble et innstillingsutvalg 

(arbeidsgruppe) nedsatt bestående av styreleder, en representant fra HF/SV-fakultetene, 

en representant for de vitenskapelig ansatte, en representant for de administrativt ansatte, 

en fra fakultetet og kontorsjef som sekretær. Denne gruppen har først og fremst som 

oppgave å vurdere søknadene, foreta intervjuer og å innstille til fakultetet. Gruppen må 

også vurdere i hvilken utstrekning det er hensiktsmessig å søke hjelp hos ekstern 

profesjonell assistanse i rekrutterings- og innstillingsprosessen. Det foreslås tilsvarende 

oppsett for denne prosessen. 

 

 

c. Kandidater. Styret kan ikke nå diskutere aktuelle kandidater nærmere. Men 

styremedlemmene oppfordres til på styremøtet å komme med navn på personer som bør 

vurderes nærmere og evt. oppfordres til å søke. Det ønskes også en diskusjon om 

hvordan man kan være proaktiv overfor mulige kandidater. 
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Vedtak; 

Styret godkjenner utlysningsteksten. Stillingen lyses ut over sommeren med søknadsfrist 

30.10. 2012. Styret oppretter et innstillingsutvalg bestående av styreleder, en representant 

fra HF/SV-fakultetene, en representant for de vitenskapelig ansatte, en representant for 

de administrativt ansatte, en fra fakultetet og kontorsjef som sekretær. Styreleder gis 

fullmakt til å oppnevne medlemmene i innstillingsutvalget. Utvalget vurderer behov for 

ekstern assistanse. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Utlysningstekst 


