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Sorteringsarbeid i forbindelse med tilsetting i fast vitenskapelig stillinger 

 

Henvisning til lov- og regelverk  

UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger §7 Bruk av sorteringskomite 

 

Bakgrunn for saken 

Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte Maren Toft har tatt initiativ til en 

diskusjon om bruken av sorteringskomiteer ved ansettelsesprosesser. 

For eksempel bør det diskuteres om mangel på kompensasjon for omsorgsfravær kan få uheldige 

konsekvenser som kan stride med UiOs regler for tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger. Her står det i§7: «Sorteringskomiteen skal i sitt arbeid være 

oppmerksom på UiOs målsetning om å rekruttere flere kvinner i vitenskapelige stillinger». Hvis 

kvinner har lengre fødselspermisjon enn menn, og publikasjonspoeng i en gitt periode blir 

retningsgivende for sortering, kan dette svekke rekrutteringsgrunnlaget for kvinner. En tilsvarende 

ulempe kan forekomme som konsekvens av annet fravær som sykefravær.  

Andre momenter som kan diskuteres, er retningslinjene for antall kandidater (fem til ti), eller 

andre hensyn som bør spille inn i sortering (undervisning for eksempel). Bruken av UHR sin 

publiseringsindikator, og dens skille mellom nivå 1 og nivå 2 -publikasjoner, kan også få uheldige 

konsekvenser for rekrutteringen ved instituttet. 

En diskusjon av gjeldende praksis kan være et grunnlag for en grundigere gjennomgang i ledelsen 

der praktiske forslag som ivaretar styrets synspunkter kan utformes.  

 

 

 

 

Per Gunnar Røe     Inger-Lise Schwab  

instituttleder      kontorsjef 
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Vedlegg:  UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger §7 
Forslag til supplerende retningslinjer for bruk av sorteringskomite ved ISS 

 

 

 

 

   

  

 



 

Fra UiOs Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger: 

§ 7 Bruk av sorteringskomite 

Sorteringskomiteens oppgaver 

Før behandling av oppnevnte sakkyndige (se § 8) kan søknadene som en alternativ ordning gjennomgås av 

en sorteringskomité, som inviterer fra fem til ti av de mest interessante søkerne til å sende inn fullstendig 

søknad vedlagt utvalgte publikasjoner. 

Sorteringskomiteen har to valg: 

1. Konkludere med at det er for få/ingen kvalifiserte søkere. 

Sorteringskomiteen kan beslutte at stillingen bør kunngjøres på nytt eller at den ikke bør kunngjøres 

på nytt på nåværende tidspunkt, jf. § 4 nr. 8. 

2. Gi et kort, begrunnet forslag til de sakkyndige om hvilke søkere som er aktuelle og bør gå videre i 

prosessen, uten å foreta noen form for rangering. Det skal gis en summarisk begrunnelse for hvorfor 

uaktuelle søkere ikke går videre i prosessen. 

Dersom sorteringskomiteen er i tvil om at en søker er aktuell, bør søknaden alltid inkluderes. Alle 

søknader oversendes imidlertid til de sakkyndige, som står fritt til å vurdere flere søknader enn de 

sorteringskomiteen finner aktuelle. 

Sorteringskomiteen skal i sitt arbeid være oppmerksom på UiOs målsetning om å rekruttere flere 

kvinner til vitenskapelige stillinger. 

Oppnevning 

Sorteringskomiteen oppnevnes av innstillingsorganet eller den som bemyndiges, og er et forberedende 

organ for innstillingsmyndigheten. 

Krav til oppnevnelsen 

 Sammensatt i forhold til stillingskravene i kunngjøringen 

 Minst tre medlemmer 

 Minst to bør ha kompetanse på det aktuelle stillingsnivå 

 Begge kjønn skal være representert 

 



Forslag til supplerende retningslinjer for bruk av sorteringskomite 

ved ISS 
 

Etter UiOs regler skal en sorteringskomite (dersom man velger å benytte en slik) foreta en 

innledende gjennomgang av søkerne og velge ut fem til ti søkere for en grundigere vurdering av en 

bedømmelseskomite. Siden man ved sorteringen vil ha relativt lite informasjon om søkerne, ønsker 

ISS at man som hovedregel legger seg opp mot det maksimale antallet (ti søkere). Grensen på ti 

søkere kan heller ikke oppfattes som absolutt; i unntakstilfeller kan man derfor godta et mindre 

antall søkere. 

 

Det forutsettes i det følgende at stillingsutlysningen i hovedsak vektlegger forskjellige kvalifikasjoner 

slik praksis har vært ved utlysninger ved ISS de siste årene. Det innebærer at det legges vesentlig vekt 

på forskningsmessige kvalifikasjoner og vitenskapelig publisering, eventuelt også internasjonal 

publisering. Det spesifiseres også at det skal legges vekt på andre kvalifikasjoner, spesielt med 

hensyn til undervisning, men også (forsknings)ledelse og administrasjon. 

 

Det materialet som er tilgjengelig for en sorteringskomite, er i hovedsak søknadsbrev, CV-er og 

publikasjonslister. Materialet er rikest med hensyn til omfanget av publiseringen. Muligheten til å 

vurdere kvaliteten på publikasjonene er derimot svært begrenset, selv om type publikasjon og valg av 

publiseringskanal kan gi noen indikasjoner. En CV kan også gi en viss oversikt over omfanget av 

erfaring innen undervisning, ledelse og administrasjon, men informasjonen vil være mye mindre 

presis enn det som gjelder for publisering. Det vil vanligvis ikke foreligge informasjon om kvaliteten 

på undervisning, ledelse og administrasjon. Informasjon om eventuelle studentevalueringer etc. vil 

være svært selektiv og vanligvis umulig å vurdere på tvers av søkere.  

 

Siden det legges vesentlig vekt på publisering og det også er på dette området man har best mulighet 

for å vurdere søkerne, bør sorteringskomiteen starte med å vurdere publiseringen. Ut fra en slik 

vurdering bør inntil ti søkere velges ut. For disse søkerne bør man så undersøke så godt som mulig 

om de oppfyller de minstekrav som er satt når det gjelder undervisning, ledelse og administrasjon. 

Det må også undersøkes om den enkelte søker tilfredsstiller de krav som er satt med hensyn til 

tematisk innretning (vanligvis at søkeren har tilstrekkelig erfaring innenfor ett eller flere av 

instituttets forskningsområder). 

 

For vurderingen av publiseringen bør det systemet som er utviklet av UHR (publiseringsindikatoren), 

benyttes. Det vil si at den enkelte publikasjon tildeles poeng avhengig av om det er en bok, en 

artikkel i en bok eller en artikkel i et tidsskrift, og av om boken eller tidsskriftet er på nivå 1 eller 2. 

Verken skillet mellom nivå 1 og 2 eller vurderingen av om en publikasjon skal telles i det hele tatt (det 

vil si minst plasseres på nivå 1) er uproblematisk. Med et stort og stadig økende antall tidsskrifter og 

bøker av meget varierende kvalitet er imidlertid en eller annen form for differensiering nødvendig. 

Den enkelte sorteringskomite vil verken ha kompetanse eller ressurser til å vurdere et stort antall 

publiseringskanaler (noe som også vil være tilfelle om den faglige bedømmelseskomiteen selv skulle 

foreta sorteringen). Instituttet vurderer det derfor slik at bruk av UHRs system er den beste 

løsningen. Sorteringskomiteen bør imidlertid vurdere det resultatet en opptelling fører fram til, og 



eventuelt supplere utvalget av søkere som går videre til bedømmelseskomiteen. Dette kan for 

eksempel være aktuelt dersom det er søkere med svært sentrale faglige bidrag, men som likevel ikke 

kvalifiserer til å gå videre til bedømmelseskomiteen ut fra det totale omfang av vedkommendes 

publisering. 

 

Det må understrekes at sorteringskomiteens oppgave er å sørge for at de søkerne som er aller best 

kvalifisert (og som dermed ville ha blitt innstilt dersom man hadde foretatt en grundig kvalitativ 

vurdering av hver enkelt) går videre til bedømmelseskomiteen. Når så mange som ca. ti personer går 

videre til bedømmelseskomiteen, er det svært sannsynlig at en slik sortering som her er skissert, vil gi 

dette resultatet. Ut fra sorteringskomiteens oppgave er det ikke problematisk om enkelte meget 

godt kvalifiserte søkere ikke kommer med blant de utvalgte (selv om det selvsagt er ønskelig at de 

gjør det), dersom de ikke er blant de aller fremste som ellers kunne ha blitt innstilt til stillingen(e). 

 

Bedømmelseskomiteens oppgave er å foreta en grundig kvalitativ vurdering av den enkelte søker 

som kommer videre fra sorteringen. Det er viktig at denne vurderingen foretas på fritt grunnlag og 

ikke påvirkes i urimelig grad av en ren opptelling av publiseringen. Det er derfor ikke ønskelig at 

bedømmelseskomiteen selv foretar sorteringen. Bedømmelseskomiteen bør av samme grunn heller 

ikke ha tilgang til en detaljert rangering av søkerne basert på fra sorteringskomiteens arbeid. Dersom 

bedømmelseskomiteen finner at sorteringskomiteens arbeid har gitt uheldige resultater, bør den i 

stedet benytte muligheten til selv å beslutte å ta med i sin vurdering søkere utover dem 

sorteringskomiteen har valgt ut. 

 

Brevet til søkerne vil på bakgrunn av disse retningslinjene kunne se slik ut: 

 

 

The task of an Application Committee is to perform an initial screening of the applicants and 

select five to ten applicants that will subsequently be evaluated in more depth and detail by 

the Assessment Committee appointed by the Faculty of Social Sciences. It is the impression of 

the Application Committee that the overall level of the applicants is very good. We have 

therefore decided to select the maximum number possible (i.e., ten) to be evaluated in detail 

by the Assessment Committee.  

 

In the announcement of the position, particular emphasis is ‘placed on research and 

international publications in recent years as well as the candidate's future research potential’. 

In addition, the potential in relation to the Department's research areas, as well as 

qualifications in teaching, management and administration are considered’. The material 

available to the Application Committee consists of the application letters, the submitted CV's 

and the lists of publications. The task of an Application Committee is not to evaluate the full 

range of qualifications of the applicants. The available material is richest with regard to 

publication, which is relatively easy to assess in quantitative terms, but refereeing and 

selection processes by journals and publishers also provide relevant, although limited, 

information on quality to be taken into consideration. The strategy of the Application 

Committee has therefore been to start with the publication activity, and to select an initial set 

of applicants that stand out in this respect. In a second round we have then checked whether 

these applicants also satisfy minimum requirements with regard to the relation to the 



Department's research areas and to experience in teaching, management and administration. 

In considering these latter criteria, we have followed the Rules mentioned above and included 

applicants even in the presence of some doubt, thereby leaving it to the Assessment 

Committee to provide a more thorough assessment. 

 

When evaluating the applicants' publication records, it is important to take into account not 

only the number of publications, but also their types (for instance, books should count more 

heavily than articles) as well as variations in the overall quality of the journal/publisher (with 

particular emphasis given to leading international journals and publishers), and the number 

of co-authors. We have therefore followed the system of weighting developed by The 

Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR), which has been implemented 

by the University of Oslo, and is explained here: http://www.uio.no/english/for-

employees/support/research/cristin/guidelines/ 

Basically, this system translates the various sorts of scientific publications into equivalents of 

sole- authored articles in 'ordinary scientific' journals, distinguishing between these (Level I) 

journals and leading international journals (Level 2).  
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