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Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok i sak 76/2017 Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger. 
Følgende måltall ble da vedtatt (tabell 1):  
  

  
  
I handlingsplanen ble det også vedtatt å etablere gode verktøy for å nå målene om redusert 
midlertidighet. Fakultetsstyret har bedt om at det rapporteres halvårlig på status. Til denne 
statusrapporteringen har instituttene gitt tilbakemelding i undersøkelse i Skjemaker, og tall er 
innhentet fra UiBs rapporteringsverktøy Tableau 31.10.19. 
 
 
 
Saksfremstilling 
 
Etter en liten nedgang i 2018 har fakultetets totale antall stillinger økt med 7% i 2019. Det har 
vært størst vekst ved Institutt for biovitenskap og Institutt for informatikk, men deler skyldes 
også at Bjerknessenteret nå er lagt inn i fakultetets ramme. 
 

Tabell 2 – samlet årsverksutvikling 
 

Årsverksutvikling 2017 2018 2019 

Adm/Tekn 243,16 248,91 261,05 

Vitenskapelig 668,32 656,15 705,96 

SUM 911,48 905,06 967,01 

Andel adm/tekn 27 % 28 % 27 % 

Andel vitenskapelig 73 % 72 % 73 % 

 
 
 
Når det rapporteres på uønsket midlertidighet, er det midlertidige stillinger sett i forhold til 
faste stillinger som er vurderes (tabell 3). Åremålsstillinger holdes utenfor.  
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Tabell 3 – fast/midlertidig ansatte (eks åremålsstillinger) 

  2017 2018 2019 

Fast ansatte 439,55 473,61 515,7 

Midlertidig ansatte 123,31 97,15 89,06 

SUM 562,86 570,76 604,76 

Andel midlertidige 21,9% 17,0% 14,7% 

 
 
Fakultetets mål for 2018 var en reduksjon til 20,2%, men andelen falt helt ned til 17% 
allerede i første år. Denne positive utviklingen har fortsatt, andelen er nå kommet ned i 
14,7%. Det er betydelig bedre enn målet for 2019 som var satt til 18,5%. Fakultetet har nå 89 
årsverk i kategorien midlertidige ansatte. Alle våre syv institutter rapporterer at de har 
implementert tiltakene i handlingsplanen for redusert midlertidighet, hvilket også bekreftes av 
resultatene vist ovenfor. 
 
Fakultetets klart største andel av midlertidige tilsatte finner vi i kategorien «Forskere», og det 
er utviklingen i denne kategorien som er hovedforklaringen på at fakultetet nå har klart å 
redusere kategorien «uønsket midlertidig». I løpet av de siste to årene har antallet fast 
tilsatte forskere økt fra 14 til 45,8 årsverk (tabell 4). Dette er først og fremst en positiv 
utvikling, men det er også mulige utfordringer knyttet til dette.   

 

 

Tabell 4 – utvikling i forsker-kategorien 

FORSKERE 2017 2018 2019 

Faste forskere 14 27 45,8 

Midlertidige forskere 79,9 62,84 58,36 

Totalt antall 93,9 89,84 104,16 

 
 
Det har i perioden vært vekst i totalt antall forskerstillinger, og en tilsvarende reduksjon i 
antall postdoktorstillinger (se tabell 5). Dette henger delvis sammen med naturlige 
svingninger i tilslag på eksterne prosjekter, men er også knyttet til at instituttene har fulgt opp 
forskriften for postdoktorstillinger og fakultetets postdoktorpolicy på en god måte. Det er 
fremdeles mulig å ha varierende lengde på postdoktor-stillinger ved vårt fakultet, men kravet 
om at det skal være tid og rom for kvalifiserende aktiviteter følges nå opp. 
 

 

Tabell 5 – utvikling rekrutteringsstillinger 
Alle 
rekrutteringsstillinger 2017 2018 2019 

Forskere 93,9 89,9 104,2 

Stipendiater 219,7 214,6 243,8 

Postdoktorer 98,4 88,2 88,1 

Vitenskapelig assistent 13,2 13 5,2 

Sum 
rekrutteringsstillinger 425,2 405,7 441,3 
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Fra instituttenes egenevaluering 
 
En viktig del av handlingsplanen er å sikre god oppfølging og karriereutvikling for våre 
rekrutteringsstillinger (inkludert forskere). Dette følger instituttene opp på en god måte.  
 
 
Gjennomfører dere oppstartsamtaler med nye postdoktorer? 

 2018 2019 

Ja, for mer enn 80% av dem 3 4 

Ja, for 50-80% av dem 2  

Ja, men for mindre enn 50% av dem  1 

Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 2 2 

 
Utarbeider dere kvalifiseringsplan for postdoktorer? 

 2018 2019 

Ja, men for mindre enn 50% av dem 1  

Ja, for 50-80% av dem 1 2 

Ja, for mer enn 80% av dem 2 5 

Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 3  

 
Gjennomfører dere årlig medarbeidersamtale med postdoktorene? 

 2018 2019 

Ja, men for mindre enn 50% av dem 1  

Ja, for 50-80% av dem 2 4 

Ja, for mer enn 80% av dem 2 3 

Nei, dette er vi dessverre ikke kommet i gang med 2  

 
 
På spørsmålet «Har dere en plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler med faste 
forskere?» svarte alle syv institutter bekreftende. 
 
Egenevalueringen viser at instituttene er blitt enda bedre i sin oppfølging av disse 
medarbeidergruppene, men at det stadig er et forbedringspotensiale når det gjelder å få 
avholdt oppstartsamtaler. 
 
 
Viktige fokusfelt fremover 
De excelbaserte oversiktsskjemaene som er i bruk for å holde oversikt over prosjektinntekter 
knyttet til den enkelte forskerstilling, er nå i ferd med å bli erstattet av mulighet for å legge 
dette inn som tilleggsopplysninger i personalportalen PAGA. Det gir mulighet til å hente ut 
oversikt over fast finansierte forskere på ekstern finansiering og utløpstidpunkt av 
finansiering, og vil bli et viktig verktøy fremover. 
 
Som det fremkommer av instituttenes kommentarer, er det imidlertid utfordringer knyttet til å 
sikre langsiktig finansiering for de faste forskerne. Dette er delvis en kulturutfordring og det er 
finansieringsmodellrelatert, men det handler også om tydelighet i forventninger til innehaver 
av forskerstilling og deres forskningsgruppeledere.  
 
Det arbeides med felles prosedyrer for nedbemanningsprosesser ved UiB, og fakultetet har 
gjort viktige erfaringer i flere prosesser. Å ha en god beredskap ved behov for nedbemanning 
er et viktig mål både for fakultets- og universitetsledelse. 
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Fakultetet har utfordret institusjonen på å utarbeide felles retningslinjer for innhold i 
forskerstillingene, herunder hvilke oppgaver som kan tillegges stillingen. Å sikre 
karriereutvikling også for denne gruppen er et viktig mål, det er god personalpolitikk, men 
også en forpliktelse som følger av Charter & Code. Det vil derfor være viktig at de ikke 
ekskluderes fra undervisning og veiledning i perioder der dette lar seg kombinere med deres 
styrte forskning («styrt» som motsats til forskningsfriheten som ligger til førstestillinger). Dette 
kan for eksempel være i perioder der det er behov for brofinansiering. 
 
 
Vedtak 

Fakultetsstyret er glad for innsatsen som er lagt ned for å lykkes i å redusere uønsket 
midlertidighet, og de gode resultatene dette har medført.  
 
Styret deler imidlertid instituttenes bekymringer når det gjelder manglende 
retningslinjer for innhold i forskerstillingene slik at det gis rom for karriereutvikling. 
Styret ber fakultetsledelsen følge dette opp ovenfor universitetsledelsen.  

 
 
 
05.11.2019/Gunnar Larsen/Kristine Breivik 

 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommentarer fra instituttene i egenevalueringen. 
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Vedlegg: Kommentarer fra instituttene i egenevalueringen. 
Det kom inn 11 svar fra de syv instituttene. 

   

Hva anser dere er de viktigste utfordringene knyttet til tilsetting av faste forskere? 

- Holde oversikt med finansieringsgrunnlag.  
- Sette i gang oppsigelsesprosess tidsnok.  
- Ha tilstrekkelig finansiering til den etter hvert store gruppen faste forskere - en plan er på 

trappene. 

 

- det er en ekstremt heterogen gruppe; noen er ekstremt selvstendige, noen er spesialister 
som ""leverer"" til en gitt gruppe/forskningsleder 

- det mangler klare retningslinjer for hvordan de/vi skal legge til rette for et fornuftig 
karriereløp, og hva et slikt løp kan være 

- hvordan kontinuerlig komponere en egnet prosjektportefølje, spesielt i de tilfeller 
forskeren selv eller den gruppen vedkommende tilhører ikke får tilslag (kompetanse vil 
som regel favne videre enn dette) 

- erfaring fra oppsigelser (som nødvendigvis vil komme) 
- kjønnsaspektet; i hvert fall på enkelt institutt, er det primært menn som har fått fast 

ansettelse på denne måten 

 

- Å skaffe tilstrekkelig finansiering i tide.  
- Vi vil også måtte gjennomføre en del (tunge) oppsigelsessaker. 

 

Mange menn var i posisjon til fast stilling da vi innførte ordningen med faste stillinger ble 
innført. Så den første ""generasjonen"" er sterkt farget av det. Det er nok baksiden av å 
endre praksis. På sikt kan faste forskere virke sementerende på den faglige utviklingen. 

Det er en stor utfordring at mange har rettigheter til fast stilling uten at de nødvendigvis innfrir 
krav om å kunne dokumentere innhenting av eksterne midler. Mange tilsettes derfor nå selv 
om vi mest sannsynlig må nedbemanne dem om få år. Vi har gode rutiner på på oppfølging 
av ansatte i slike stillinger sammen med HR. 

Det kan bli vanskelig hvis man må gå til oppsigelse.  

Finansiering av stillingen på lengre sikt. Utfordringene er potensiell risiko for problemer ved 
oppsigelse, mindre faglig spissing av forskning ved overgang til oppgaver utenfor 
spesialkompetansen. 

- Finansiering 
- Mer heterogen og uavklart stillingsstruktur 
- Dårligere mulighet for yngre vordende forskere siden ressursene bindes opp i en enkelt 

ansatt, dette gir også særlige likestillingsutfordinger  
- Nedbemanning når ekstenfinansiering opphører. 
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Vi må sørge for at disse stillingene holdes helt innenfor våre langsiktige faglige satsninger, 
og kan dermed ikke tillate at det søkes om prosjekter med mer enn toårige forskerstillinger 
dersom prosjektet er et ""sidespor"" forskningsmessig. Dette førte til at to søknader våren 
2019 ble stoppet. 

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke utfordringer vi ev vil møte i fremtidige 
nedbemanningsprosesser. Foreløpig er det bare viktig å følge godt opp ifm plan for videre 
finansiering, og det gjør vi." 

 

Kommentarer til svarene vedrørende oppfølging av postdoktorer og forskere: 

"Vi gjennomfører oppstartsamtale med post doc og veileder og snakker om 
kvalifiseringsplanen. Det er utfordrende å ha kapasitet til å følge opp kvalifiseringsplanen når 
den er ferdig. 

Det bør gjøres endringer i malen for kvalifiseringsplan. Kanskje vi skal bruke den som NFR 
har utarbeidet for alle post docs. 

Alle post doc får tilbud om medarbeidersamtale med faggruppeleder, men ikke alle benytter 
seg av det. 

Mht kvalifiseringplan: vi sørger for at det er rom i stillingene for kvalifiserende arbeid også 
utover selve forskningen, og postdoktoren planlegger og arbeider med sin faglige 
mentor/leder. 

For å komme helt i mål og kunne bruke de gode retningslinjene og skjemaet som fakultetet 
har laget, trenger vi at den tilbys på engelsk. Dette har vi etterspurt mange ganger. 

 
 
   
 


