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De viktigste problemstillingene:  
Ordningen med innstegsstillinger ble innført i 2015, og har som formål å legge til rette for 
rekruttering av talentfullt faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å 
styrke institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og 
forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes kompetanse både innen 
undervisning, forskning og formidling/innovasjon. 
 
Bruk av innstegsstillinger ved MN ble drøftet da ordningen ble innført i 2015.  Den gang ble 
praktisering av forskriften, særlig at det ikke var opprettet en egen stillingskode for innsteg, 
oppfattet som så uhensiktsmessig at fakultetet fant det vanskelig å ta i bruk ordningen.   
 
Ved Matematisk institutt har man imidlertid hatt behov for – og gode erfaringer med – innsteg. 
Instituttet har oppsummert sine erfaringer  i et notat og bedt om at fakultetet vurderer ordningen 
på ny. Saken har også vært drøftet i et instituttledermøte.  
 
Viktige aspekter: 
 
Stillingstype 
Ansettelsen skjer på åremål i enten postdoktorstilling eller førsteamanuensis stilling. Det er uheldig 
at tittelen er postdoktor, der dette alternativet for ansettelse benyttes, da dette sender feil «signal» 
til potensielle søkere (særlig utenlandske) om hva dette dreier seg om.  Det er uklart hvor vanskelig 
det er å få til en endring i statens stillingsstruktur, men dagens ordning er så uklar at det kan være 
verdt et forsøk. Det samfunnsvitenskapelige fakultet bruker også innstegsstillinger, og vil være med 
på en felles henvendelse der UiO blir anmodet om å be departementet om å vurdere en egen 
stillingskode.   
 
Tidsvindu 
Som utgangspunkt skal det ikke ha gått mer enn fem år fra disputas til tiltredelse i innstegsstilling. 
Ansettelse i innstegsstilling som postdoktor er betinget av at man ikke har vært ansatt i ordinær 
postdoktorstilling i mer enn et år.  Ansettelse som postdoktor er hovedmodellen ved UiO.  Rent 
unntaksvis kan man ansette som førsteamanuensis, bl.a. begrunnet med en for lang tidligere 
ansettelse som postdoktor.  Det har vært diskutert om førsteamanuensis-alternativet vil kunne 
åpne for søksmål med krav om fast ansettelse - dette fordi den totale ansettelsesperiode vil være 
grunnlag for fast ansettelse (før fire, nå tre år).   Etter vår mening vil et slik krav vanskelig kunne 
føre frem: Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår er et eksempel på særlovgivning.  
Særlovgivningen vil alltid gå foran de generelle reglene der det er motstrid regelsettene imellom.   
Det vil derfor ikke innebære noen reell fare for at man må gå til fast ansettelse av kandidater som 
ikke oppfyller kravene i innstegsperioden – selv om det er snakk om ansettelse som 
førsteamanuensis.   Dette forutsetter selvfølgelig at kandidaten er fulgt opp i hht forskriften, og at 
det er gitt klare tilbakemeldinger om evt. forbedringsbehov.  
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Vår konklusjon er altså at det er uproblematisk å benytte ansettelse som førsteamanuensis der 
postdoktorvarianten ikke er mulig.   
 
Ansettelsesprosess 
Det er ingenting i veien for å etablere interne retningslinjer som stiller høyere krav til den 
sakkyndige komite enn det som fremgår av forskriften.  I vårt tilfelle vil det gjelde for ansettelse i 
postdoktorstilling.  Ved ansettelse som førsteamanuensis gjelder UiOs ordinære regler for tilsetting 
i professorater og førsteamanuensisstillinger.   
   
Midtveis- og sluttevaluering 
Dersom det er tvil om kandidaten vil kunne innfri de faglige forutsetningene for å fortsette i 
stillingen skal det nedsettes en komite sammensatt etter reglene for ordinære ansettelsesprosesser. 
De vanlige regler for faglig vurdering vil være gjeldende her.   
 
Kjønnsbalanse 
Vi vil fremheve bruk av innstegsstilling som et tiltak for bedre kjønnsbalanse i faste vitenskapelige 
stillinger ved fakultetet.  Se også sak om Handlingsplan for likestilling til dette møtet.   
 
 
Instituttleder ved Matematisk institutt; Geir Dahl, vil gi en orientering. 
  
 
 
Vedtaksforslag:  
Fakultetstyret ber om at fakultetet– sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet – 
anmoder Universitetet i Oslo om å rette en henvendelse til departementet om opprettelse av egen 
stillingskode for innstegsstillinger.  
 
Fakultetsstyret støtter at det utvikles et sett med interne retningslinjer basert på de vurderinger 
som er beskrevet i notat fra MI 
 
Vedlegg:  
Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfylledne bestemmelser for UiO 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html  
Notat fra Matematisk institutt 
 

 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html
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Notat fra Matematisk institutt 

 

Innstegsstillinger 

 

Matematisk institutt var tidlig ute med bruk av innstegsstillinger. Vi har opplevd dette som en god 
ordning for å rekruttere unge, svært lovende talenter. Dessuten har vi gode erfaringer med 
rekruttering av kvinner i denne type stilling. Etter å ha ansatt tre personer i denne type stilling har 
vi gjort oss noen erfaringer med hva som fungerer bra og hva som ikke gjør det. Dette notatet er 
ment som et konkret innspill til forbedring av den eksisterende ordningen. 

 

1. Bakgrunnsdokumenter og eksisterende ordning: 

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html 

 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html 

 

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102 

 

I innstegsvilkår beskrives ansettelsesvilkårene: 

§ 2 Ansettelsesordninger 

En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det normalt ikke har gått mer enn 5 år 
siden den som ansettes disputerte for doktorgraden. Det kan gis tillegg i tid for permisjon knyttet til 
fødsel eller adopsjon. 

Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår: 

a. Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju år. I 
denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i 
tråd med oppnådd kvalifikasjon til kombinert førsteamanuensis- eller professorstilling ved 
utløpet av åremålsperioden. 
eller 

b. Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på seks til 
sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 
ansettelse i en professorstilling. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102
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I UiOs utfyllende bestemmelser står det at det i hovedregel skal benyttes modell a: 

- UiO skal som hovedregel benytte modell a, dvs ansettelse på åremål i postdoktorstilling. Tilsetting 
skjer med de rettigheter og plikter som følger av Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og 
stipendiatstillinger ved UiO, for en åremålsperiode på 6-7 år. 

 

2. Stillingstype 

Vi mener at det bør opprettes en egen stillingstype for dette, med betegnelse “innstegsstilling til 
førsteamanuensis” (engelsk: Tenure track associate professor position”).  

Dette vil være klargjørende, og mer i tråd med intensjonen med hele ordningen. Dagens 
stillingstype, der dette oppfattes som en postdoc-stilling, er uheldig.  

 

3. Tidsvindu for kvalifikasjon: 

I § 8 Åremålsansettelsen finner vi følgende formulering: 
 
En som har vært ansatt på åremål i mer enn ett år i ordinær postdoktorstilling i hendhold 
av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat (lovdata.no), eller som har hatt en slik postdoktoransettelse ved en utenlandsk 
institusjon, kan ikke ansettes på åremål i postdoktorstilling på innstegsvilkår. 

Dette gir et svært lite tidsvindu for å være kvalifisert til en slik innstegsstilling, altså svært kort tid 
etter avlagt PhD til å kvalifisere seg. Det gir også tilsettende myndighet svært lite informasjon om 
kandidatene utover PhD-avhandlingen.  

En åpenbar løsning her hadde vært å kun ta hensyn til den overordnede bestemmelsen i §2: 

- En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det normalt ikke har gått mer enn 5 år 
siden den som ansettes disputerte for doktorgraden. Det kan gis tillegg i tid for permisjon knyttet 
til fødsel eller adopsjon. 

 

4. Ansettelsesprosess: 

Når ansettelsesprosessen er i gang følges Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og følgende 
punkt:  

Pkt. 3 Krav til sammensetning av komiteer i vurderingsprosessen 

I vurderingsprosessen kan det være aktuelt med bruk av én eller flere av de komiteene som er 
nevnt under. 

Krav til oppnevnelsen: 

A. Sammensatt i forhold til stillingskravene i kunngjøringen 

B. Minst tre medlemmer 

C. Minst to bør ha kompetanse på det aktuelle stillingsnivå 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html
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D. Begge kjønn skal være representert 
 

Siden en innstegsstilling forhåpentligvis fører frem til en fast ansettelse som førsteamanuensis 
mener vi det bør stilles strengere krav til komitéen. Det vil her være fornuftig å bruke kravene vi 
finner under Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO: 

2. Krav til oppnevnelsen 

 Minst tre sakkyndige. 

 Kompetanse på det aktuelle stillingsnivå. Minst én må ha professorkompetanse ved 
vurdering av søkere til mellomgruppestillinger. 

 Fortrinnsvis bare ett medlem fra Universitetet i Oslo, men for enkelte profesjonsfag vil det 
kunne være naturlig med to medlemmer fra to forskjellige fakulteter ved UiO. 

 For professorater så langt mulig ett medlem fra et annet land. 

 Begge kjønn representert blant de sakkyndige. 

 Utvalget sammensettes slik at det har kompetanse til å vurdere alle søkerne som faller inn 
under kunngjøringen. 

Hvis det ikke er mulig med representasjon av begge kjønn, må det gis særskilt begrunnelse. 

Etter vår vurdering virker det fornuftig å innføre en egen Stillingskode (SKO) for å regulere denne 
type tilsettinger. 

 

5. Midtveisevaluering og sluttevaluering: 

Dette er omtalt i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, paragraf 4 og 5.  

I lys av forslag over om komitesammensetning ved ansettelse, tilsvarende som ved ansettelse til 
førsteamanuensis, mener vi at følgende ordning er ønskelig for videre evaluering: 

Midtveisevaluering: Dette skjer etter 3-4 år, og instituttet nedsetter da en komite med to interne 
medlemmer samt ett internasjonalt medlem på fagfeltet. Komiteen vurderer om arbeidet er i 
henhold til kontrakten. Hvis komiteen finner at kandidaten allerede er på godt førsteamanuensis 
nivå, kan den anbefale overgang til fast førsteamanuensisstilling fra det tidspunkt. Hvis komiteen 
finner at kandidaten mangler faglige forutsetninger for fortsettelse av kontrakt, skal dette 
rapporteres og kandidaten skal få mulighet til å kommentere denne rapporten. Saken sendes så til 
dekan for avgjørelse.  

Sluttevaluering: Dette skjer etter 6 år, med mindre midtveisevaluering ledet til fast ansettelse som 
førsteamanuensis eller avslutning av kontrakt. Komite settes her sammen etter samme prinsipp 
som ved midtveisevaluering, og anbefaling om ansettelse som førsteamanuensis etter prinsipp 
omtalt over.  


