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DION board meeting summons 

Time: Monday 1 December 2014, 09.00-11.00 
Place: Studenttinget (Sentralbygg 1, Gløshaugen 
http://s.mazemap.com/1pdL6Ee) 

Agenda 

1 NTNU Board cases /Guro  
Presentation and discussion of the cases for NTNU board meeting 02-03.12.2014. The cases 

are found here: http://www.ntnu.no/adm/styret/saker. 

2 Current issues in SiN /Morten 
Update and discussion on current activities the Association of Doctoral Organisations in 

Norway/Stipendiatene i Norge (SiN) 

 Hearing on regulations for tenure track positions (innstegsstillinger) in Norway. 

SiN will reply to the hearing, and the internal deadline for comments is 1 

December. The hearing will be discussed at the meeting. Attachement  

3 PhD cases /Øyvind NOT PUBLIC 
Updates on ongoing PhD cases. 

4 Events/Marthe Emilie 
Status for DIONs events and cooperation with NIRS 

 DION @ Den Gode Nabo 

 Tekna event in January 

 NIRS events 

5  PhD handbook revision /Morten and Fernanda 
 Status report from the work group on PhD handbook revision.  

6 DION meeting plan for spring 2015 
 Set up meeting plan for DION board meetings 2015 and tentative date for annual 

general meeting (AGM). 

7 A.o.b 
 

Open point. Any topics can be announced before or at the meeting.  

 

http://s.mazemap.com/1pdL6Ee
http://www.ntnu.no/adm/styret/saker
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Note: The point “Webpage and information material” from the November board meeting will 

be postponed until January 2015. 

 

The meeting is open to discussion from all attending parties and for any cases not already 

announced.  

 

Welcome! 

Clara Good 

President, DION 

 

 

 

 

 

 

Attachements 
 

 Høringsutkast til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (Norwegian) 

 Høringsliste (Norwegian) 



Høringsutkast til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 
 
 

§ 1 Formål 
Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for rekrutteringen av særlig 

talentfullt faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å styrke 
institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og 
forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes kompetanse både 

innen undervisning, forskning og formidling/innovasjon. Den som ansettes skal gis 
forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og 

forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og  ressurstilførsel fra 
institusjonen.  
 

§ 2 Ansettelsesordninger 
En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det ikke har gått mer enn 5 år siden 

den som ansettes disputerte for doktorgraden.  
 
Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår: 

 
a) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju 

år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 
ansettelse i en kombinert undervisnings- og forskerstilling.  

eller 

 
b) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på  

seks til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for 
fast ansettelse i en professorstilling.  

 

Postdoktorstillingen brukt ved ansettelse på innstegsvilkår er en kombinert undervisnings- og 
forskerstilling der oppgaver, resultater og krav følger denne forskrift.  

 
Ansettelse på innstegsvilkår kan kun skje når stillingen har vært bredt utlyst nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
Ordningen med opprykk til professor etter kompetanse gjelder ikke for perioden 

vedkommende er åremålsansatt på innstegsvilkår.  
 
§ 3 Arbeidsavtalen 

I arbeidsavtalen fastsettes hvilke resultater, krav og kriterier kandidaten skal oppfylle i løpet 
av åremålsperioden for å få fast ansettelse etter § 2a eller professor etter § 2b.  

 
Institusjonen skal, med utgangspunkt i kapittel 1 i forskrift 9. februar 200 6 nr. 129 om 
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, samt institusjonens egne 

utfyllende kriterier for tilsetting i førsteamanuensis- eller professorstilling, fastsette 
spesifiserte krav innen: 

- forskning  
- undervisning 
- formidling  

- akademisk ledelse, herunder evnen til å initiere og lede forskning.  



 
Videre kan institusjonene stille krav ut fra særlige behov innen fagområdet eller 
forskningsmiljøet det ansettes i, f.eks: 

- internasjonal virksomhet  
- søknader til EU 

- evne til å tiltrekke seg/forskningsgruppen ekstern finansiering  
 
I avtalen fastsettes også hvordan institusjonen skal bistå kandidaten med å oppfylle kravene 

som stilles (for eksempel forskningsressurser som utstyr og/eller personell til en 
forskningsgruppe, søknadsbistand, veiledning m.m.). Kandidaten må få avsatt nødvendig tid 

til de ulike oppgavene arbeidsavtalen omfatter. 
 
 

§ 4 Midtveisevaluering 
Det skal gjennomføres en formell midtveisevaluering som skal være avsluttet før kandiaten 

har vært ansatt i fire år. Evalueringen skal gjennomføres med utgangspunkt i arbeidsavtale n. 
Styret for institusjonen, eller den styret gir myndighet, fastsetter nærmere bestemmelser om 
midtveisevalueringen. Med utgangspunkt i denne skal kandidaten gis veiledning om hva som 

eventuelt må forbedres i siste del av åremålsperioden for å oppfylle kravene i arbeidsavtalen.  
 

§ 5 Sluttevaluering 
Før utløpet av åremålsperioden skal institusjonen sørge for en vurdering av om kravene som 
ble fastsatt i arbeidsavtalen er innfridd. Vurderingen av kandidatens forskningskompetanse og 

forskningspotensial skal foretas av en bedømmelseskomité innenfor kandidatens fagområde, 
og etter institusjonens regler om bedømming. Institusjonene kan bestemme at komiteen også 
skal bedømme den ansattes resultater på andre områder.  

 
Bedømmingskomiteen skal ha tre medlemmer, og minst ett medlem fra en utenlandsk 

institusjon. Bare ett medlem av bedømmingskomiteen kan være fra kandidatens egen 
institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen.  
 

Vurderingen av om kandidaten oppfyller de øvrige kravene som ble fastsatt i arbeidsavtalen 
foretas etter regler fastsatt av styret eller den styret bemyndiger.  

 
§ 6 Oppfølging og veiledning 
Fram til midtveisevalueringen skal kandidaten få faglig veiledning, opplæring og råd for å 

bygge en akademisk karriere. Institusjonen må sørge for at kandidaten får tilgang til de 
forskningsressurser og den støtten som er nødvendig for å kunne oppfylle kravene i 

arbeidsavtalen. I siste del av perioden skal kandidaten følges opp på samme måte som øvrige 
ansatte.  
 

§ 7 Rett til fast ansettelse 
Med utgangspunkt i den sakkyndig bedømmingen av forskningskompetansen, og vurderingen 

av om øvrige krav i arbeidsavtalen er oppfylt, avgjør ansettelsesorganet for den aktuelle 
stillingen (§2a eller 2b) om kandidaten skal gis fast ansettelse. Dersom kravene som ble stilt i 
arbeidsavtalen er nådd, skal kandidaten ansettes i fast kombinert undervisnings- og 

forskerstilling etter (§2a) eller professor etter (§2b).  
 

§ 8 Åremålsansettelsen 

Institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan ansette på innstegsvilkår i 



fagmiljøer som har rett til å gi doktorgradsutdanning innenfor kvantitative rammer fastsatt av 
departementet for den enkelte institusjon.  
 

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode på innstegsvilkår ved institusjoner under lov 
om universiteter og høyskoler. 

I åremålskontrakten kan det ikke tas inn bestemmelser om ventelønn.  
 

§ 9 Arbeidstid 

De ansatte omfattes av de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om arbeidstid, ferie og 
sykefravær. 

 
§ 10 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden 

Permisjoner kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes ved 

beregning av ansettelsesperioden 

Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd 

på grunn av omsorg for barn og nær familie.  

Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker..  

Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet  

§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks.  

 
 
 

 
Forslag til endringer i forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger 

 
§ 2-1 første ledd, ny siste setning. 

Førsteamanuensis ansatt i åremål på innstegvilkår kan ikke søke om opprykk. 
 
 

 

Forslag til endringer i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for 

stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat  
 
§ 1-2 Postdoktor 

Nytt siste ledd: 
Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd. 



 

høringsliste   

 

Departementene     

Universiteter og høyskoler    (statlige og private) 

Universitets- og høgskolerådet 

Universitetssenteret på Svalbard AS 

Norges forskningsråd 

Det Norske Vitenskapsakademi 

Forskningsinstituttenes fellesarena 

Nettverk for private høyskoler 

Forsvarets høgskole 

Politihøgskolen 

Sametinget 

Norske studentorganisasjon(NSO) 

Stipendiatorganisasjonene 

   

Akademikerne 

Landsorganisasjonen i Norge - LO 

Unio 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS 

 

Norges Ingeniørorganisasjon - NITO 

Norges Farmaceutiske Forening 

 

Arkitektenes Fagforbund 

Akademikerforbundet (tidl.Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund) 

Bibliotekarforbundet 

Den Norske Jordmorforening 

Den norske Legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Den norske veterinærforening 

Det Norske Diakonforbund  

Econa (tidl. siviløkonomene ) 

Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 

Forskerforbundet 

Lærernes Yrkesforbund 

Musikernes fellesorganisasjon 

Naturviterforbundet 

Norges Juristforbund 

Norsk Radiografforbund 

Norsk Ergoterapeutforbund 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Norsk Lektorlag 



Norsk Psykologforening 

Norsk Skolelederforbund 

Norsk Sykepleierforbund 

Norsk Tjenestemannslag - NTL 

Parat 

Presteforeningen 

Samfunnsviternes fagforening 

Samfunnsøkonomenes Fagforening 

Skolenes landsforbund 

STAFO 

Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna 

Utdanningsforbundet 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO 

 

NOKUT       

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU 

Norgesuniversitetet 

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Statistisk sentralbyrå – SSB 

 

 

Kopi: 

Domstolsadministrasjonen  

Norsk senter for Menneskerettigheter 

Norsk Presseforbund 

Steinerskolen i Norge 

Sosialistisk opplysningsforbund 

Riksrevisjonen 

SMK 
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