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Bakgrunn 

Etter de 3 planlagte nye stillingene de neste to årene, vil neste runde med avganger komme om ca 

10 år. Det er derfor ekstra viktig å tenke grundig gjennom vår rekrutteringsstrategi i forhold til 

profilen blant de fast vitenskapelige i dag. Basert på krav om å balansere vårt langtidsbudsjett har 

vi satt opp følgende plan for rekruttering: 

PhD: Det lyses ut to stillinger i året i perioden 2020 — 2022. 

Postdoc: Vår hjemlete stilling etter Martin Demant Fredriksen, som er ledig fra 01.02.20, må fylles 

innen 01.10.20 

Fast vitenskapelige stillinger: Oppstart i en stilling i august 2021; to stillinger i august 2022. 

SAI har i dag en utfordring i forhold til mangfold blant de fast vitenskapelige ansatte. Vi har først 

og fremst et behov for flere kvinnelige ansettelser i tiden framover. Vi har også en utfordring i og 

med at tyngdepunktet av fast vitenskapelig ansatte er i siste halvdel av 50-årene. Til slutt er det 

behov for å tenke gjennom muligheten for å få en stab som bedre reflekterer mangfoldet blant våre 

studenter. 

Erfaringene vi har gjort gjennom de siste ansettelsene har vært at prosessen har trukket veldig ut i 

tid; at sterke kvinnelige søkere har trukket seg; at yngre lovende forskere ikke har nådd opp i 

konkurransen. 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/personalreglement.html
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PhD: 

Etter diskusjon på styremøtet 6/2019 har vi i revidert langtidsbudsjett lagt inn 2 stipendiater i året 

i perioden 2020 – 2022. 

Forslag til vedtak: 

Vi utlyser to frie PhD stillinger på nyåret. Vi vil bruke tidligere åpne utlysninger som utgangspunkt. 

Se f.eks. V-sak 3 fra styremøte 14.06.2016  

 

PostDoc: 

Stillingen etter Martin Demant Fredriksen må fylles innen 01.10.20. Vi har tre alternativer 1) to år 

uten pliktarbeid. 2) tre år med 10% pliktarbeid og 3) fire år med 25% pliktarbeid. 

Forslag til vedtak: Da SAI for tiden har et stort behov for å dekke undervisningen og veiledningen 

foreslår jeg at vi utlyser denne stillingen for fire år, med 25% pliktarbeid. Utlysningstekst 

utarbeides og vedtas på styremøte 10.12.19, publiseres på nyåret og inneholder krav om 

skandinavisk språk. Vi legger inn i teksten at vekt vil legges på søknader som komplementerer SAIs 

nåværende forsknings- og undervisningsprofil. 

 

Fast vitenskapelige ansettelser: 

SAI har et sterkt behov for å jobbe langsiktig med mangfold blant de fast vitenskapelige ansatte. ØI 

og PSI har begynt å ansette folk i innstegsstillinger. Dette er tidligere ikke praktisert på SAI og kan 

gjøre at vi får en litt annen profil på søkermassen. Keir, Marianne og Rune fikk i siste styremøte 

ansvar for å utarbeide et notat om risiko og gevinster knyttet til innstegsstillinger og hvilke behov 

vi kan løse med slike ansettelser. Dette arbeidet er på nåværende tidspunkt uferdig. 

Vi er i kontakt med likestillingsrådgiver og rekruteringsrådgiver i sentraladministrasjonen ved UiO. 

Vi ønsker å diskutere SAIs utfordringer, erfaringer gjort ved UiO og våre muligheter til å styre 

ansettelsesprosessene. Vi ønsker å utrede dette grundigere før vi kommer med et konkret forslag.  

Forslag til vedtak:  

Arbeidsgruppa fortsetter sin utredning med sikte på et forslag til styremøtet 10.12.19 hvor vi 

beslutter prosessen for den første stillingen med oppstart i august 2021. 

 

https://www.sv.uio.no/sai/om/organisasjon/styret/moter/2016/1406/utlysning-utkast.pdf

