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Bakgrunn for saken 

Bruken av forskerstillinger har blitt diskutert i flere omganger av dette styret. Styret ønsker i 

utgangspunktet en restriktiv bruk av denne stillingskategorien. Noen ganger er det imidlertid 

hensiktsmessig å ansette forskere av hensyn til gjennomføring av eksternfinansierte prosjekter. Denne 

gangen inviteres styret til å diskutere bruk av forskerstillinger der forskeren selv er prosjektleder. 

Forskerstillingstematikken ble først presentert i et notat til styremøtet 12.02.2020: 

https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/styret/moter/2020/saksdokumenter/sak12_notat_om-bruk-

av-forskerstillinger.docx.pdf 

Notatet tydeliggjorde bl.a. at forskerstillinger har blitt og kan anvendes for å dekke svært ulike behov. En 

fruktbar diskusjon av tematikken må dermed skille mellom ulike typer bruk av forskerstillinger. 

På styremøtet 29.04.2020 diskuterte styret bruk av kortere midlertidige forskerstillinger i forbindelse med 

prosjektvirksomhet. Det er enighet om at ISS primært skal anvende kombinerte stillinger, men også om at 

staben skal ha mulighet til å søke eksterne midler for å finansiere større forskningssatsninger. 

Prosjektvirksomhet vil noen ganger kreve bruk av forskerstillinger (oftest av kortvarig karakter) for å sikre 

leveranser, selv om man i hovedsak søker å anvende stipendiat- og postdoktorstillinger.  

Det gjenstår imidlertid for styret å diskutere bruk av forskerstillinger når det er forskeren selv som er 

prosjektleder. Problemstillingen har blitt aktuell når midlertidig ansatte postdoktorer har søkt og fått 

tildelt store prestisjefulle forskningsbevilgninger, f.eks. fra ERC.  

Prosjektledere i forskerstillinger 

Når tidligere postdoktorer (og i ett tilfelle en ekstern person med ERC-finansiering) har fått finansiering for 

egne prosjekter har ISS tilbudt forskerstilling ved instituttet. Grunnet prosjektenes varighet og søkernes 

tidligere tilknytning til instituttet vil dette være faste stillinger, og forskerne inngår som en del av 

instituttets faste stab uten undervisningsplikt. 

https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/styret/moter/2020/saksdokumenter/sak12_notat_om-bruk-av-forskerstillinger.docx.pdf
https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/styret/moter/2020/saksdokumenter/sak12_notat_om-bruk-av-forskerstillinger.docx.pdf
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Dette er en annen type bruk av forskerstillinger enn den styret diskuterte i april. Formålet er ikke å sikre 

leveranser på prosjekter, men å sikre nye prosjekter til vår portefølje som instituttet ikke ville fått uten å 

ansette prosjektleder i en fast stilling.  

Praksis har vært at våre postdoktorer får mulighet til å søke videre finansiering i form av å søke 

Forskerprosjekt for unge talenter/NFR eller ERC starting grant. Diskusjonen om bruk av forskerstillinger må 

derfor også ta i betraktning at ISS har mulighet til å styre omfanget av dette gjennom retningslinjer for i 

hvilken grad og etter hvilke kriterier ISS åpner for å la midlertidig ansatte søke videre finansiering. Mer om 

dette nedenfor. 

For postdoktorene er muligheten til å søke videre finansiering med ISS som vertsinstitusjon verdifull. 

Mange ønsker å være en del av vårt miljø. Muligheten til å søke videre finansiering med profesjonell 

forskningsadministrativ støtte bidrar til å gjøre ISS til en attraktiv arbeidsgiver som tilrettelegger for videre 

karrierebygging. Utfordringer oppstår når kandidater får finansiering og videre ansettelsesforhold kommer 

opp til forhandling. Forskerstillinger anses generelt som mindre attraktive enn førsteamanuensisstillinger. 

Kandidater med ERC-finansiering er svært attraktive på arbeidsmarkedet og kan ofte velge å gå til 

kombinerte stillinger ved andre enheter og institusjoner. Ved å tilby forskerstillinger risikerer ISS å miste 

prosjekter, med de tap av inntekter, aktivitet, kompetanse, og muligens også omdømme, som det 

medfører. Ansettelse i forskerstilling innebærer også at svært kompetente ansatte ikke kan bidra i 

undervisninger og selv kan oppleve å befinne seg på siden av instituttets virksomhet. Alternativet, å 

tilsette som førsteamanuensis, er heller ikke uproblematisk. Ansettelse som førsteamanuensis uten 

foregående utlysning er mulig når det foreligger ekstern finansiering, men vurderes av mange som en 

illegitim rekrutteringsmåte som går utenom ordinære vurderingsprosesser og favoriserer interne 

kandidater. Det er også bekymring for om det på sikt binder opp ressurser og innsnevrer muligheten til å 

lyse ut nye stillinger åpent. 

Dette er en tematikk med reelle dilemmaer der mange hensyn må vurderes opp mot hverandre. Nedenfor 

er en skjematisk oppsummering av fordeler og ulemper ved ulike ansettelsesformer i situasjoner der 

midlertidig ansatte får store forskningsbevilgninger. 

Ansettelsesformer: forsker eller førsteamanuensis? 

Fordeler med å ansette som forsker: 

- Kan med større legitimitet foregå utenom ordinære vurderingskanaler. 

- Liten risiko for at de påvirker mulighet til å lyse ut kombinerte stillinger. 

- Enklere å si opp ved bortfall av arbeidsoppgaver/eksternfinansiering.  
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Ulemper ved å ansette som forsker: 

- Mindre attraktivt for kandidatene, risikerer å miste prosjekter og kompetanse til konkurrenter. 

- Kan ikke anvendes i undervisning og slik bidra til ISS’ totale virksomhet. 

- Medarbeidere som vil være avhengige av videre ekstern finansiering vil gi en annen type 

avhengighet av oppdragsvirksomhet enn i dag. Nye krav til forskningsledelse og –administrasjon. 

Vi kan ikke nekte fast ansatte forskere å søke videre finansiering.  

- Høy risiko for at forskere vil si opp underveis i prosjekter, evt. ta dem med seg, om de får tilbud om 

mer attraktive stillinger andre steder. Da vil ISS ha investert mye i prosjektene, men får lite tilbake.    

- Noen forskere vil trolig oppleve seg som lite inkludert på instituttet i og med at de er ekskludert fra 

å delta i undervisningen. Mye innhold på mandagslunsjer, seminarer og lunsjprat blir da irrelevant 

for dem, og de kan trekke seg tilbake fra miljøet i stedet for å bidra. 

Fordeler ved å ansette som førsteamanuensis: 

- Rekrutterer kandidater som vi kjenner og som vi vet vil fungere, og som har dokumentert evne til å 

vinne fram i kompetitive arenaer.   

- Selv om ERC-forskere typisk vil ha store frikjøp fra undervisning, vil det likevel være mulig å 

anvende disses kompetanse i undervisning, veiledning og komitearbeid.  

- Unngår fremvekst av «mini-oppdragsinstitutter» ved at ansatte får høy avhengighet av 

eksternfinansiering.  

- Attraktivt for kandidatene og dermed større sannsynlighet for fornøyde arbeidstakere som 

opplever seg som inkludert og vil bidra til ISS over tid. 

- For tiden budsjetterer ISS for sin virksomhet på en måte som forutsetter at vi har et visst antall 

ERC-prosjekter. Det blir større press på den faste staben om å lykkes med ERC-søknader hvis 

midlertidig ansatte ikke kan og/eller vil søke fra ISS.  

- Gir mulighet til å ansette nye førsteamanuensiser i perioder der det er liten eller ingen naturlig 

avgang.  

Ulemper ved å ansette som førsteamanuensis: 

- Ekstern legitimitetsproblematikk knyttet til ansettelser uten foregående utlysninger. Alternativet 

er å lyse ut stillinger som er spisset på en måte som favoriserer den aktuelle kandidaten. Dette 

gjøres angivelig ved andre fakulteter, men er problematisk. Uansett vil en slik praksis forutsette 

forankring hos dekanen. 

- Intern legitimitet: Per i dag oppfatter jeg at det er uenighet i staben om rekruttering til 

førsteamanuensisstillinger med basis i eksternfinansiering i det hele tatt er legitimt. Dette 
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uttrykkes gjerne gjennom formuleringer av typen «kjøpe seg stillinger». Andre argumenterer med 

at ERC utgjør en svært krevende konkurransearena og at de som vinner gjennom der i praksis har 

gjennomgått en kvalitetsvurdering på linje med det som skjer i ordinære rekrutteringsprosesser.  

- Konsekvenser for fremtidig rekruttering: ERC-finansierte kandidater er i praksis selvfinansierende i 

godt over 10 år fremover pga RBO-midler. Når denne perioden utløper skal imidlertid stillingen 

finansieres ordinært over basis. I en presset ressurssituasjon kan dette bety at stillinger som ellers 

ville blitt utlyst ikke blir det. På den andre siden, den aktuelle kandidaten ville trolig stilt sterkt i 

konkurransen om en slik stilling, og ressurssituasjonen ville trolig vært enda mer presset om man 

ikke hadde hatt dette ERC-prosjektet i foregående år.  

Retningslinjer for midlertidig ansattes adgang til å søke forskningsmidler 

Praksis ved ISS har vært at alle postdoktorer som ønsker å søke Forskerprosjekt for unge talenter/NFR eller 

ERC starting grant har fått adgang til dette. Det er flere grunner til at jeg mener vi må ta denne praksisen 

opp til diskusjon: For det første, i de tilfellene hvor våre kandidater har lykkes i konkurransen om slike 

midler har forhandlingene om videre tilsetting bidratt til konflikt og såre følelser. For det andre, med et 

voksende antall postdoktorer kan vi om få år forvente flere som ønsker å søke midler og med mange 

dyktige søkere må vi forvente at en betydelig antall vil få bevilgning. Selv om disse tilsettingene skulle 

foregå uten konflikter, er det like fullt et spørsmål om ISS ønsker et slikt volum av eksternfinansierte 

prosjekter i tillegg til alle de prosjektene den faste staben driver. Med dagens praksis er det lett å se for 

seg et scenario der vi om kort tid kan ha 3-4-5 fast ansatte forskere, som på sikt vil trenge ytterligere 

finansiering for å unngå oppsigelse.  

Jeg ønsker derfor, for det første, en tydelighet i hva slags vilkår vi tilbyr kandidater med ekstern 

finansiering. Men i tillegg må styret ta stilling til hva slags policy ISS skal ha for postdoktorers adgang til å 

søke forskningsmidler i første omgang.  

Så vidt jeg forstår er ISS’ nåværende praksis blant de mest liberale ved fakultetet.  Med et voksende antall 

postdoktorer mener jeg at det er ønskelig med en mer restriktiv linje. Nedenfor er en del tiltak som kan 

vurderes: 

- ISS sier nei til alle postdoktorer som ønsker å søke forskningsmidler. Dette er en tydelig og 

forutsigbar policy som eliminerer den typen problemstillinger som ble diskutert i notatets første 

del. I en situasjon hvor ISS har en stor prosjektportefølje og stort press på både 

forskningsadministrasjon og kontorer, kan færre søkere også være en fordel for instituttet som 

helhet. For postdoktorene er ulempen at de mister en mulighet det er stor etterspørsel etter. På 

den andre siden, kan det også være karrieremessig fornuftig for mange å skaffe seg 

arbeidserfaring utenfor UiO. For ISS vil et slikt alternativ på mange måter være den enkleste 

løsningen med tanke på potensielle konflikter, administrative belastninger og virksomhetens 

størrelse. På den andre siden vil et slikt alternative også bety at instituttet kan gå glipp av 
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attraktive prosjekter, inntekter og kompetanse.  

- Mer restriktiv holdning til hva det kan søkes på. Det er gode argumenter for å kun gi adgang til å 

søke om ERC-midler. Det er viktigere for ISS å øke andelen ERC-prosjekter enn å få flere NFR-

prosjekter. RBO-midler gjør førstnevnte svært fordelaktige økonomisk, og de er viktige for 

instituttets prestisje og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt.  

- Det åpnes kun for søknader som er viktige i forhold til strategiske mål. Dette kan være å styrke 

spesifikke forskningsområder (tema, metoder, områder), å styrke rekrutteringen av kvinner, 

minoriteter e.l. Dette krever selvsagt at ISS har en klart definert og godt fundert strategi slik at 

kriteriene for prioritering er klare.  

o Siden det rekrutteres flest postdoktorer til forskningsområder med mange 

eksternfinansierte prosjekter er det viktig å ta høyde for at dette vil medføre at det er på 

disse områdene det vil være flest kandidater som ønsker å søke videre finansiering. Noen 

områder kan dermed vokse seg uforholdsmessig store, og kriteriene bør utformes på en 

måte som hensyntar dette.  

- Det stilles sterkere krav til søkerne. En sterk variant av dette vil være en forhåndsvurdering av 

kandidatens kvalitet på basis av deres produksjon under postdoktorperioden både med tanke på 

publisering, undervisning og bidrag til det faglige og sosiale miljø på instituttet. En svakere variant 

kan handle om at det stilles klare krav til progresjon i søknadsarbeidet, for eksempel kan det stilles 

krav om at utkast må være klar på bestemte datoer og disse kan legges utenom andre 

arbeidstopper i forskningsadministrasjonen.    

- En langsiktig rekrutteringsplan der det åpnes for at en bestemt andel av nyrekrutteringen kan skje 

gjennom eksternfinansierte stillinger og der adgangen til å søke midler reguleres i henhold til 

denne.  

- En kombinasjon av flere tiltak. 

Til styremøtet 

Styret bes om å diskutere følgende spørsmål: 

1. Hva slags ansettelsesforhold ønsker ISS å tilby midlertidig ansatte som vinner fram i konkurransen 

om store, prestisjefulle forskningsbevilgninger? 

2. I hvilken grad og etter hvilke kriterier skal midlertidig ansatte få mulighet til å søke eksterne 

forskningsmidler som vil kreve ansettelse etter postdoktortiden?  

Uansett videre ansettelsesvilkår eksternfinansierte fast ansatte tilbys, vil denne typen saker by på 

utfordringer i fremtiden. Min vurdering er at postdoktorers adgang til å søke forskningsmidler må 

innskrenkes i forhold til dagens praksis, og det er av stor betydning at ISS etablerer tydelige retningslinjer i 
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god tid før nye aktuelle søknadsfrister.  

 

 

Anniken Hagelund     Inger-Lise Schwab  

instituttleder      kontorsjef 

 

   

 

 


