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Referat fra diskusjonen om bedømmelser 

Bedømmelseskomiteens mandat formes av blant annet kunngjøringsteksten og et brev om 

bedømmelsesarbeid ved UiO som beskriver oppdraget. Diskusjonen tok for seg viktigheten av 

komiteens uavhengighet; det er ikke tradisjon for og heller ikke ønskelig at instituttledelsen 

kommunisere eller instruerer komiteen. Det ble understreket at komitélederen har en viktig rolle i 

å sørge for at arbeidet blir utført i tråd med mandatet.  

Kunngjøringsteksten viser ofte til «instituttets behov». Operasjonalisering av dette uttrykket var 

gjenstand for en stor del av diskusjonen. «Instituttets behov» står av erfaring svakt som 

begrunnelse overfor fakultetets tilsettingsutvalg når instituttstyret har oversendt sin endelige 

innstilling, og må derfor presiseres allerede i kunngjøringsteksten. ISS ønsker i hovedsak åpne 

stillingsutlysninger uten øremerking, og må finne en måte å formidle til både kandidater og 

bedømmelseskomiteen hvilke behov ISS har for å kunne tiltrekke de riktige søkere komiteen og for 

at komiteen skal ha et grunnlag å jobbe ut i fra i deres utvelgelse av kandidater. Enkelte var kritisk 

til at kunngjøringstekster viser til «instituttets behov» uten at dette er ellers nedfelt i konkrete 

satsningsområder eller i instituttets profil.  

Det ble reist spørsmål om hvorvidt komiteer jobber likt, og hvordan dette kan i så fall 

operasjonaliseres på en enkel måte uten at det blir en «tvangstrøye». Sakkyndig vurderinger 

oppleves som stort sett gode, men kan med fordel forenkles og blir med strømlinjeformet og at det 

innføres retningslinjer for omfang. Komiteen bør legge vekt på meritteringsverdien av 

publikasjonene og kvaliteten av forskningen som er gjort fremfor å presentere en 

innholdsvurdering av innsendte publikasjoner. 
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Sammensetning av komiteer ble kort diskutert. Instituttledelsen har prøvd å rullere hvem som 

leder komiteer. Det ble sagt at dette er noe av det viktigste vi gjør, og at de beste må settes til 

komitéarbeid, uavhengig av hvem som har ledig tid. 
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