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Bakgrunn 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger — 
Regelsamlingen documentation (uib.no), vedtatt i Universitetsstyret 29.11.2018, sak 132/18.  
 
Ved Det medisinske fakultet har vi i dag tre ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget for 
midlertidige vitenskapelige stillinger står på nåværende tidspunkt uten representanter for 
gruppe A, tjenestemennene og studentene.  
I henhold til Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 
lederstillinger punkt 4.2 skal ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillingen ha 
«dekanen som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, 
ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes personlige 
varamedlem for ledere og medlemmene.» 
 
Dekanens kommentarer 
I fakultetsstyresak 25/19 vedtok fakultetsstyret å oppnevne 1 ansettelsesutvalg for faste 
vitenskapelige stillinger og 1 ansettelsesutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger. 
Ansettelsesutvalg for midlertidige stillinger skal ha dekan som leder, og følgende 
medlemmer:  

i. To medlemmer som representerer arbeidsgiver 
ii. Ett medlem representerer tjenestemennene 
iii.  Ett medlem representerer studentene 

 
Funksjonstiden for ansettelsesutvalgene settes tilsvarende fakultetsstyrets valgperiode. 
Studentrepresentanten og representanten for midlertidig ansatt i undervisnings- og 
forskerstilling oppnevnes for ett år om gangen, tilsvarende valgperioden til fakultetsstyret. 
 
Dekan foreslår medlemmer som representerer arbeidsgiver, og de øvrige gruppene foreslår 
sine representanter. Fakultetsstyret oppnevner representantene.  
Det medisinske fakultet har etterspurt medlemmer fra tjenestemennene og studentene. 
Studentene har per dags dato ikke kommet med forslag til medlemmer. Det vil bli fremmet 
egen sak om studentmedlemmer i løpet av høsten 2022.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende til Ansettelsesutvalg 
for midlertidige vitenskapelige stillinger ved fakultetet for nåværende 
fakultetsstyreperiode, til og med 31.07.2025, med unntak av studentmedlem som 
oppnevnes tilsvarende deres valgperiode.  
Gruppe Medlem  varamedlem 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger/
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Tjenestemennene Rune Bjørneklett, 
Professor 

Håkon Reikvam, 
Professor 

Representant for 
arbeidsgiver, Gruppe A 

Anja Torsvik, Forsker Harald Barsnes, 
Førsteamanuensis 

 
2. Dekan fungerer som leder for ansettelsesutvalget. I tillegg har ansettelsesutvalget alt 

ett aktivt medlem og en vara for gruppe B som representerer arbeidsgiver. Disse 
fortsetter sin fungeringsperiode. 

 
   

 
Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
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