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Saken gjelder
Per Ramvi er ansatt i åremålsstilling som universitetsdirektør for en periode på seks år fra 1. august 2005.
Selv om det er over ett år til Ramvis åremålsperiode utløper, foreslår rektor at styret i junimøte starter prosessen
med å rekruttere universitetsdirektør som skal tiltre 1. august 2011 ved å vedta utlysingstekst og sammensetning
av innstillingsutvalg. Stillingen bør imidlertid ikke kunngjøres før til høsten.
Ved forhandlinger med Per Ramvi i forbindelse med ansettelsen i 2005 ble det avtalt at universitetet skal tilby han
annet passende arbeid i virksomheten etter opphør av arbeidsforholdet i henhold til åremålskontrakten. Tilbud om
konkret stilling skal fremsettes minst ett år før åremålskontrakten løper ut. Dette fremgår av åremålskontraktens
pkt 14. Rektor har ved møte 1.juni tilbudt Per Ramvi stilling som spesialrådgiver fra 1. august 2011, noe som han
så langt ikke har besvart. Hvorvidt det blir aktuelt å tiltre stillingen, avhenger av om han søker og blir ansatt i ny
periode som universitetsdirektør.
Siden saken gjelder ansettelse av universitetsdirektør, legger rektor selv fram saken for styret.

Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som
universitetsdirektør.
2. Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra følgende innstillingsutvalg:
rektor Aslaug Mikkelsen
dekan Marit Boyesen
Gunnar Berge, eksternt styremedlem
en representant for de vitenskapelig ansatte, oppnevnt av tjenestemannsorg. i fellesskap
en representant for de teknisk/administrativt ansatte, oppnevnt av tjenestemannsorg i fellesskap
en studentrepresentant, oppnevnt av StOr
Stavanger, 01.06.2010
Aslaug Mikkelsen
rektor
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Nærmere redegjørelse av styresak 55/10 ”Kunngjøring av åremålsstilling som universitetsdirektør

Bakgrunn
Per Ramvi er ansatt i åremålsstilling som universitetsdirektør for en periode på seks år fra 01.08.2005. Dette er
hans første åremålsperiode. Han kan derfor ansettes i ytterligere en periode på seks år, totalt 12 år, jf Uhl
§ 6-4.
Før åremålsperiodens utløp skal stillingen kunngjøres på ny. Det vises i denne sammenheng til Bjorneraa, Gaard
og Selmers kommentar til Tjenestemannslovens forskrift § 3:
”Etter utløpet av den første perioden, skal stillingen besettes etter vanlig offentlig kunngjøring og
tilsettingsprosedyre. Selv om arbeidsgiver mener at nåværende innehaver av åremålsstillingen bør får en
periode nummer to, må altså arbeidstakeren finne seg i å konkurrere med andre søkere om stillingen.”
Selv om det er over ett år til Ramvis åremålsperiode utløper, foreslår rektor at styret i junimøte starter prosessen
med å rekruttere universitetsdirektør som skal tiltre 1. august 2011 ved å vedta utlysingstekst og sammensetning
av innstillingsutvalg. Stillingen bør imidlertid ikke kunngjøres før til høsten.
Utlysingstekst og stillingsbeskrivelse
Uhl § 10-3 regulerer ansvarsområde for institusjonens administrerende direktør. Styret har i møte 21.10.2009
fastsatt instruks for daglig ledelse ved universitetet, bl.a direktørens ansvar og rolle, se vedlegg. Forslag til
utlysingstekst er utformet på bakgrunn av denne beskrivelsen.
Ansettelses- og innstillingsutvalg
Uhl § 11-1 nr 1-4 regulerer ansettelse av bl.a institusjonens administrerende direktør:
(1)
(2)
(3)
(4)

Styret ansetter avdelingsledere og administrativ leder dersom styret vedtar å opprette slike stillinger.
Styret kan fastsette at avdelingsleder skal ansette leder for grunnenhet hvis denne skal ansettes.
Ansettelse av prorektor, leder for avdeling og grunnenhet og administrerende direktør etter § 10-3 skal skje på grunnlag av
innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling
m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet.
Når særlige grunner taler for det, kan styret selv foreta ansettelse i stilling som prorektor eller leder for avdeling og grunnenhet
uten forutgående kunngjøring.

Ihht Uhl § 11-1 nr 3 skal ansettelse skje på grunnlag av innstilling fra et innstilingsutvalg oppnevnt av styret.
Ved ansettelse av universitetsdirektør i 2005 var innstillingsutvalget sammensatt av rektor, ett eksternt
styremedlem, en representant for de ansatte og en studentrepresentant.
I sak om styring og ledelse som legges frem i styremøte 11.06.2010 fremmes det forslag til ny sammensetning av
innstillingsutvalg ved ansettelse av universitetsdirektør; rektor, en dekan, et eksternt styremedlem, en
representant for de ansatte i vitenskapelig stilling og en representant for de ansatte i teknisk/administrativ stilling
(begge oppnevnt av organisasjonene i fellesskap) og en studentrepresentant (oppnevnt av StOr). Ved ansettelse
av universitetsdirektør fra høsten 2011 foreslår rektor at dekan Marit Boyesen og eksternt styremedlem Gunnar
Berge oppnevnes som medlemmer av innstillingsutvalget.
Stilling/arbeidsoppgaver til universitetsdirektør Ramvi
Ved forhandlinger med Per Ramvi i forbindelse med ansettelsen i 2005 ble det avtalt at universitetet skal tilby han
annet passende arbeid i virksomheten etter opphør av arbeidsforholdet i henhold til åremålskontrakten. Tilbud om
konkret stilling skal fremsettes minst ett år før åremålskontrakten løper ut. Dette fremgår av åremålskontraktens
pkt 14.
Rektor har ved møte 1.juni tilbudt Per Ramvi stilling som spesialrådgiver fra 1. august 2011, noe som han så langt
ikke har besvart. Hvorvidt det blir aktuelt for han å tiltre stillingen som spesialrådgiver avhenger om han søker og
bli ansatt i ny periode som universitetsdirektør.
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Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som
universitetsdirektør.
2. Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra følgende innstillingsutvalg:
rektor Aslaug Mikkelsen
dekan Marit Boyesen
Gunnar Berge, eksternt styremedlem
en representant for de vitenskapelig ansatte, oppnevnt av tjenestemannsorg. i fellesskap
en representant for de teknisk/administrativt ansatte, oppnevnt av tjenestemannsorg i fellesskap
en studentrepresentant, oppnevnt av StOr
Stavanger, 01.06.2010
Aslaug Mikkelsen
rektor

Saksbehandler: rådgiver May Merete Tjessem Opdal
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