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Åremål for midlertidige rekrutteringsstillinger 

 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med behandling av sak 5/2019 og sak 6/2019 i styremøte 13. februar etterlyste styret 

en diskusjon omkring finansiering av det fjerde året for rekrutteringsstillinger.  

Rekrutteringsstillinger er åremålsstillinger som reguleres av Forskrift om ansettelsesvilkår for 

stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Forskriften 

spesifiserer for stipendiater at «Normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. 

Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein doktorgradsutdanning» (§1-3-3). For 

postdoktorer spesifiseres det at «Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved ansettelse utover 

to år avgjør arbeidsgiver om den ansatte skal pålegges pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og 

tilsvarende arbeid, og omfanget av eventuelt pliktarbeid» (§1-2-4). Minimum tilsettingsperiode for 

stipendiater er med andre ord tre år, og minimum tilsettingsperiode for postdoktorstillinger er to 

år. Begge kan maksimalt tilsettes i fire år. 

ISS har lang tradisjon for å tilsette både stipendiater og postdoktorer, i både åpne og 

prosjektfinansierte stillinger, i fireårige stillinger. Dette innebærer at instituttet har valgt selv å 

finansiere det fjerde året for både åpne stillinger (som instituttet/fakultetet finansierer) og 

prosjektfinansierte stillinger (finansiert av NFR eller EU) mot såkalt «pliktarbeid» (hovedsakelig 

undervisning). Hovedmotivasjonen har vært tanken om likebehandling av midlertidige ansatte seg 

imellom, inklusjon i fagmiljøet, et ønske om å ruste midlertidige for en videre akademisk karriere 

ved at de tilegner seg pedagogisk erfaring og ikke minst instituttets eget behov for gode og 

engasjerte undervisningskrefter.  

Automatikken i å finansiere det fjerde året falt bort i en periode der økonomien var svært usikker. 

Det er fortsatt ikke rom i instituttets økonomi for å avse mer lønnsmidler til rekrutteringsstillinger 

enn det ISS mottar over vår bevilgning. Instituttet mottar lønnsmidler for rekrutteringsstillinger 

over våre måltall, og antall måltall vi får fra fakultetet er målestokken for minimum antall 

stipendiat- og postdoktorstillinger som skal være ansatt ved ISS til enhver tid. Instituttet står fritt 

til å fordele våre måltall/årsverk over treårige stillinger, fireårige stillinger eller en rekke såkalte 
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«fjerde år», hvor ett fjerde år regnes som 25 % av et årsverk.  

Å gjeninnføre en automatikk som tilsier at alle midlertidig rekrutteringsstillinger tilsettes i fire år 

krever et handlingsrom ISS ikke har for tiden. Dette vil i teorien føre til at det ikke kan lyses ut åpne 

stillinger før man har beregnet hvor mange måltall som må avsettes til det fjerde året for 

prosjektstillinger, en svært uforutsigbar størrelse. Alternativt må økte lønnsmidler for denne 

gruppen sikres ved at ISS for eksempel skrenker inn på antall faste stillinger. 

Tilsettingsperioden vedtas av styret på kunngjøringstidspunktet. Kunngjøringen anses for å være 

bindende, og faktisk tilsettingsperiode (og andre vilkår satt ut i kunngjøringen) skal være gjeldende 

når endelig avtale inngås. For å utsette avgjørelsen om tilsettingsperiode til senest mulig tidspunkt, 

for åpne så vel som for prosjektstillinger, har ISS i det siste tatt inn følgende formulering i 

kunngjøring av rekrutteringsstillinger: «The position is for a period of up to 3 years without 

compulsory work or 4 years with 25% compulsory work (primarily teaching).» Utfall av en slik 

kunngjøring er at styret vil på tilsettingstidspunktet måtte vurdere både om det er ønskelig og 

behov for å tilby et fjerde år med pliktarbeid og om det er økonomi til det. 

Økonomien til ISS er utsatt for store svingninger, både i form av kutt i bevilgningen men også av 

mer positiv art, som ved tilslag av ekstern finansiering. Ved å ta i bruk en formulering som utsetter 

avgjørelse om tilsettingsperiode til senest mulig tidspunkt, vil vurdering av hvorvidt det er økonomi 

til et fjerde år kunne tas fortløpende og i henhold til mest mulig oppdatert budsjettbilde. ISS kan 

antakelig ikke garantere fireårige stillinger for alle kommende rekrutteringsstillinger, men vil måtte 

vurdere hver enkelt sak fortløpende. 
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