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Anbefalinger rundt letekomiteer 
 

 
Definisjon 

Med «letekomite» menes her en komite hvis oppgave er å øke tilfanget av gode søkere til en stilling, 

vanligvis med et særlig ansvar for å øke antall kvinnelige søkere. Slike komitéer blir også betegnet 

søkekomiteer, men letekomite anbefales som betegnelse.  

 

Forskjell fra internasjonal «search committee» 

Våre letekomiteer har en snevrere avgrensning av formål enn hva «search committees» i andre land 

ofte har - disse kan ha en vesentlig større innflytelse på det endelige utfall av tilsettingsprosessen. 

Det er viktig å være oppmerksom på denne forskjellen i samtaler med potensielle søkere fra utlandet 

for å unngå at disse får inntrykk av at de norske komiteene «lover bort» en stilling. 

 

Status 2020 

Intervjuene med ledere utført i 2020 avklarte at så godt som alle enheter brukte en form for 

letekomiteer, men at formaliseringsgraden varierte mye, fra uformell oppnevning av leder til formell 

utnevning av medlemmer. Ingen anga at de hadde skriftlig instruks eller guide til komiteene. En 

utfordring som ble nevnt i mange intervjuer var hvordan letekomiteens medlemmer kan inspirere til 

søking – uten at de samtidig lover samtalepartner for mye.  

 

På hvilket trinn i utlysningsprosessen?  

Letekomiteer kan benyttes i den tidlige fasen før utlysning, men det vanligste er at komiteen 

arbeider etter at utlysningsteksten er klar. Hensikten med en komite som arbeider i den tidlige fase 

kan være å avklare søkergrunnlaget, eventuelt utrede søkergrunnlag i forhold til ulike utforminger av 

utlysningstekst. I slike tilfeller kan en sende ut forespørsler til kontakter i relevante miljøer, 

eksempelvis som følger i epost: 

 

Emne: Suggestion for potential candidates? Associate Professor in <fagområde> 

 

Innhold: <Enhetsnavn>, University of Oslo, is seeking to recruit an Associate Professor in 

<fagbetegnelse> starting from <tidsangivelse>. Before announcing a position, we are exploring the 

applicant landscape to ensure that we can attract the most promising candidates. At <enhetsnavn> 

we also have quite a skewed gender distribution, and we are especially eager to get suggestions of 

promising female candidates that we might attract. This can help us to put out the best position 

description and announcement. 

 

The position is at associate professor level, but Norway has a promotion scheme with annual 

application deadlines, enabling a fast-track transition to the position of full professor. 

<Heretter gis beskrivelse av fagområde, eventuelt alternative utforminger rundt fagområde>. 

 

Dersom det ikke er behov for avklaringer rundt søkergrunnlaget, anbefales det at letekomiteen 

arbeider etter at utlysningsteksten er klar slik at det kan gis eksplisitte henvisninger til denne i 

samtaler. 
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Anbefalt sammensetning av komite og formaliseringsgrad  

Det anbefales at komiteen oppnevnes formelt, med en leder. Komiteen bør være liten, f.eks. tre 

medlemmer, men i tillegg bør alle ansatte innen relevante fagområder oppfordres til å bruke sine 

nettverk, med spesiell vekt på å oppfordre gode kvinnelige kandidater til å søke. 

 

Komiteleder skal avgi en kort rapport til ledelsen ved enheten, fortrinnsvis skriftlig. Intensjonen med 

rapporteringen er at ledelsen skal kunne iverksette ekstra tiltak ved risiko for en mindre 

tilfredsstillende søkermasse.  

 

Hva skal en si (og ikke si)?  

Kontakter fra komite til potensielle søkere kan være muntlig eller skriftlig, men det antas at muntlig 

samtale normalt er mest effektivt. Dersom en ikke kjenner den potensielle søker, er en aktuell 

mulighet en kort innledende skriftlig henvendelse, etterfulgt av muntlig samtale. Uansett bør 

henvendelsen gis preg av å være rettet spesifikt mot samtalepartner/-epostmottaker og ikke få preg 

av «masseutsendelse».  

 

Selv om intensjonen ofte vil være å få flere kvinnelige søkere, bør henvendelsen normalt foregå i en 

«kjønnsnøytral» tone; det bør primært fremheves at en søker etter gode kandidater, ikke kvinnelige 

kandidater. Eventuelt kan en hvis det passer inn i samtalen si at ut fra enhetens ønske om bedret 

kjønnsbalanse, vektlegges det at letekomiteen spesielt ser etter høykvalifiserte kvinnelige søkere til 

stillingen.  

 

Hvis noen i komiteen eller blant det øvrige personalet ved det aktuelle miljø kjenner den potensielle 

søker, vil det ofte være hensiktsmessig at vedkommende står for kommunikasjonen. Innholdet i 

samtalen vil da avhenge av hvor godt kjennskap en har til vedkommende, og det er derfor vanskelig å 

angi generelle råd for innhold i samtalen. Hvis vedkommende ikke kjenner utlysningen, kan det 

imidlertid være hensiktsmessig med en kort innledende samtale, etterfulgt av oversendelse av 

utlysningsteksten hvis vedkommende viser interesse forstillingen. I en etterfølgende samtale kan en 

så diskutere innhold i stillingen, inklusive ressurstilgang og undervisningsportefølje, samt gi en 

nærmere presentasjon av miljøet hvor stillingen er plassert (tilpasset hvor godt vedkommende 

kjenner det). 

 

For de tilfeller hvor ingen i miljøet kjenner den potensielle søker, anbefales en kort innledende epost. 

Innholdet i denne kan eksempelvis være omtrent som følger:  

 

Dear <fornavn, etternavn> 

 

At <unit>, we are now searching for candidates to a position as associate professor in <field>. This is a 

permanent position in an inspiring scientific environment, and provides excellent opportunities for 

further professional development. Based on your experience in the area of <kandidatens relevante 

kompetanse>, we anticipate you might be interested in this position and that you might be a strong 

candidate if applying.  
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The position is at associate professor level, but Norway has a promotion scheme with annual 

application deadlines, enabeling a fast-track transition to the position of full professor. 

 

Enclosed you will find the announcement. We would like to provide you with some more information 

on the position, and I thus would ask you if it is ok to contact you by phone <egnet tidsangivelse>. If 

you do not want to be contacted or prefer another time, please indicate this in a reply to this email. 

 

Best regards.. 

 

 

Epostmottakere bør normalt kontaktes innen en uke, med mindre vedkommende melder tilbake at 

hun/han ikke er interessert, eller angir et ønsket tidspunkt.  

 

Hvis den potensielle søker i samtalen viser interesse for stillingen, kan en så diskutere innhold i 

stillingen, ressurstilgang og undervisningsportefølje, samt miljøet hvor stillingen er plassert.  

 

Videre bør interesserte alltid tilbys videre samtaler, enten med komite-medlemmet eller andre 

relevante kontaktpersoner - gjerne noen med faglige interesser nær interessene til den potensielle 

søker.  

 


