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Retningslinjer for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent, stipendiat og postdoktor 
ved Høgskolen i Innlandet 
Fastsatt av høgskolestyret i møte dato 13.03.2018 
 

1) Virkeområde 
 

Retningslinjer for ansettelse som stipendiat og postdoktor er utarbeidet med grunnlag i  Forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat 
(heretter kalt «Forskriften»), fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i Lov om universiteter og 
høgskoler § 6-4 (heretter kalt UHL). Retningslinjene tar også opp i seg forskrift om endringer i forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, 
kunngjort i Lovdata 04.01.2018. 
 
I tillegg til retningslinjene gjelder generelle regler for utlysning og tilsetting mv. fastsatt i Lov om statens 
ansatte og HINNs personalreglement.  
 
Retningslinjene omfatter 

 Stilling som vitenskapelig assistent 
 Stilling som stipendiat finansiert av Kunnskapsdepartementet eller Norges forskningsråd eller andre 

eksterne finansieringskilder 
 Stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid [innenfor Stipendprogrammet for kunstnerisk 

utviklingsarbeid]1. 
 Stilling som postdoktor 

Stipendiater som er tatt opp på HINNs doktorgradsprogram men som ikke har sitt ansettelsesforhold ved 
HINN omfattes ikke av retningslinjene. HINN-ansatte som er tatt opp på doktorgradsprogram i sin ordinære 
stilling omfattes ikke av retningslinjene. 

For Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid gjelder eget reglement fastsatt av programstyret 
08.09.2008.  
 
Prosess med tildeling/fordeling av stipendiat og postdoktorstillinger gjøres etter egne bestemmelser. 
 

2) Ansettelsesmyndighet/ Innstillingsmyndighet 
 

a) Delegasjon av ansettelsesmyndighet er fastsatt ved vedtak i høgskolestyret i sak 67/17 og er 
gjengitt i høgskolens delegasjonsreglement. 

b) Delegasjon av innstillingsmyndighet er fastsatt ved vedtak i høgskolestyret i sak 67/17 og er gjengitt 
i høgskolens delegasjonsreglement 

  

                                                           
1 Jf. brev fra KD 04.01.2018 om opprettelse av ny ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil være anledning til å ta 
opp stipendiater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid inntil doktorgrader er etablert, i en overgangsperiode 
frem til og med 31.12.2019, jf. endringer i studiekvalitetsforskriften og forskrift om endring i forskrift om 
ansettelsesvilkår i stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Deretter vil 
stipendiater i kunstfagene tas opp i ph.d.-program for kunstnerisk utviklingsarbeid. 
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3) Stillingenes formål 
 

a) Stilling som stipendiat og vitenskapelig assistent er definert som utdanningsstilling2 
b) Stilling som vitenskapelig assistent kan anvendes med formål slik det er formulert i Forskriften. I 

tillegg kan ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent benyttes med formål om å kvalifisere 
lovende kandidater til stipendiatstilling/opptak til doktorgradsprogram.  

c) Stilling som stipendiat har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål, jf. Forskriftens §1-
3 (1). 

d) Stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor Stipendprogram for kunstnerisk 
utviklingsarbeid34 har som mål å føre fram til kunstfaglig kompetanse på nivå med 
førsteamanuensis, jf. Forskriftes §1-3 (2). 

e) Stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, jf. 
Forskriftens §1-2 (1). 
 

4) Utlysning av stilling 
 
a) Ansettelsesorganet vedtar utlysning av stillinger som vitenskapelig assistent, stipendiat og 

postdoktor 
b) Innstillende myndighet fremmer anmodning om utlysning til ansettelsesorganet. Anmodningen skal 

inneholde vurdering av kompetansebehov og –krav og redegjørelse for økonomisk grunnlag for 
stillingen 

c) Stillingene skal kunngjøres offentlig i tråd med gjeldende regelverk og HINNs personalreglement.  
d) Stillinger som stipendiat og postdoktor skal som hovedregel kunngjøres internasjonalt, på engelsk. 
e) Unntak fra internasjonal kunngjøring må begrunnes. Ansettelsesorganet beslutter om det er 

grunnlag for unntak fra internasjonal kunngjøring 
f) Ansettelsesutvalget beslutter om stillingen skal lyses ut med krav til kompetanse i 

norsk/skandinavisk språk. 
g) I særlige tilfeller kan kravet om offentlig kunngjøring fravikes, e.g. for ansettelser som vitenskapelig 

assistent inntil 6 måneder eller ansettelser knyttet til eksternfinansierte prosjekter. 
Ansettelsesorganet  beslutter om det er grunnlag for unntak fra offentlig kunngjøring. 
 

5) Vilkår for ansettelse 

 
a) Generelt 

i) Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat5, vitenskapelig assistent 
og spesialistkandidat angir generelle ansettelsesvilkår for de ulike stillingskategoriene, 
herunder krav til kompetanse. 

ii) Vitenskapelig assistent, stipendiat og postdoktor ansettes på åremål, jf. Forskriftens § 1-1. 
iii) I tillegg kommer de ansettelsesvilkår som defineres i disse retningslinjene. 
iv) Ansettelse foretas etter kvalifikasjonsprinsippet, jf. Lov om statens ansatte §3. Innstillende 

myndighet innstiller de best egnede kandidatene til stillingen, i rangert rekkefølge, etter en 
samlet vurdering av all informasjon som er kommet frem gjennom den samlede 
rekrutteringsprosessen, herunder faglig vurdering, intervju, referanseintervju og eventuelt 

                                                           
2 Utdanningsstillinger er stillinger hvor utdanningselementet er en viktig og nødvendig del av stillingens arbeidsområde, 
og tidsbegrensningen gjøres ut fra det som er nødvendig for utdanningsformålet, jf. Lov om statens ansatte §9 (1); 
Statens personalhåndbok 2.3.4.1: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2018/KAPITTEL_2-3-1-4#KAPITTEL_2-3-1-4  
3 http://artistic-research.no/ 
4 Kunstnerisk utviklingsarbeid som en parallell virksomhet til forskning, er nedfelt i  
lov om universiteter og høgskoler, jf. § 1.1, som et felles mål for institusjonene innen høyere  
utdanning i Norge. Fagområdet kunst omfatter hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere 
utdanningsinstitusjonene 
5 Generelle bestemmelser for stipendiat omfatter også stipendiat i kunstutdanningene 
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andre metoder som er benyttet for å kartlegge søkerens kvalifikasjoner (herunder personlig 
egnethet). 

v) Krav om norsk/skandinavisk språk må begrunnes. 
vi) Det skal være gjennomført intervju og referansesjekk for alle innstilte kandidater. Unntak fra 

referansesjekk kan gjøres der hvor kandidaten er godt kjent for innstillende myndighet fra 
tilsvarende arbeidsoppgaver.  

vii) Ansattes representant skal gis anledning til å delta i intervju 
viii) Innstillingsdokumentet skal redegjøre for hvilke vurderinger som er lagt til grunn for 

innstillingen. 
 

b) Vitenskapelig assistent 
i) Kandidaten skal som hovedregel ha avlagt mastergrad eller gjennomført tilsvarende utdanning 

av omfang som kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram 
ii) Ansettelse som vitenskapelig assistent kan ikke benyttes for personer som tidligere har vært 

ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse, jf. Forskriftens §1-4.  
iii) Vitenskapelig assistent kan ansettes midlertidig med hjemmel i Lov om statens ansatte §9 og 

for en varighet på maksimalt 2 år, jf. Forskriftens § 1-4 (2).  
 

c) Stipendiat 
i) Det skal foreligge oversikt over kandidatens utdanning som gir grunnlag for opptak til 

doktorgradsprogram. Kandidaten må ha fullført utdanning som kvalifiserer for opptak til 
doktorgradsprogram, normalt mastergrad (120 studiepoeng) eller annen tilsvarende utdanning, 
jf. NOKUT6s beskrivelse av Kvalifikasjonsrammeverkets 2. syklus7.  

ii) Det skal foreligge en beskrivelse av forskningsprosjektet som tenkes lagt til grunn for 
doktorgradsavhandlingen, i format som til enhver tid er fastsatt av utvalg for det aktuelle ph.d.-
programmet. 

iii) Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre for 
mastergradsutdanningen (el. tilsvarende utdanning). Utregning av snittkarakteren skal vektes 
med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven. Dersom innstillende myndighet 
ønsker å ansette kandidat med lavere gjennomsnitt må dette begrunnes faglig. 

iv) Det skal oppnevnes en faglig vurderingskomité som skal bedømme de faglige kvalifikasjonene 
og kvalitet i prosjektbeskrivelsen. Faglig vurderingskomité skal bestå av to medlemmer. Begge 
medlemmer må inneha doktorgrad/kompetanse på førsteamanuensisnivå. Innstillende 
myndighet kan velge å innhente et eksternt medlem. Så langt det er mulig skal begge kjønn 
være representert i komiteen. 

v) Ansettelsesperioden og stillingsinnhold skal som hovedregel følge normalordningen jf. 
Forskriftens § 1-3.  Ansettelse med annen varighet må særlig begrunnes. 

vi) Kortere ansettelsesperiode kan avtales dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av 
aktuelt forskerutdanningsprogram eller når andre forhold likevel tilsier at samlet tid til 
forskerutdanning blir 3 år, jf. Forskriften. 

vii) Tiltredelse i stipendiatstilling forutsetter som hovedregel opptak til doktorgradsprogram, jf. 
Forskriften § 1-3 (8). Ved unntak skal det følge en redegjørelse for plan for opptak og 
synliggjøring av hvordan dette vil telle med som del av kandidatens utdanning. 

viii) Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være avtalefestet og godkjent innen tre måneder 
etter tiltredelse, jf. Forskriftens § 1-3 (8). 
 

 

                                                           
6 http://www.nokut.no/no/  
7 http://www.nokut.no/no/Fakta/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-
laring/Nivaer/  
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d) Stipendiat i kunstutdanningene [innenfor Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid8] 
i) Kandidaten bør ha fullført høyeste tilgjengelige utdanning på feltet, normalt mastergrad jf. 

NOKUTs beskrivelse av Kvalifikasjonsrammeverktes 2. syklus. Institusjonen kan etter særlig 
vurdering godkjenne annen likeverdig kompetanse. 

ii) Det skal foreligge en beskrivelse av det kunstneriske utviklingsprosjektet som tenkes 
gjennomført i stipendiatperioden, herunder beskrivelse av plan for dokumentasjon og 
refleksjon 

iii) Kandidaten kan ikke allerede besitte kompetanse på førsteamanuensisnivå innenfor det 
relevante kunstfag ved ansettelse da dette bryter med formålet med stillingen 

iv) Faglig kompetansevurdering skal gjøres av 2-3 uavhengige eksterne med 
profesjonell/kunstnerisk erfaring av omfang tilsvarende minimum førsteamanuensisnivå, som 
gir hver sin individuelle vurdering av styrken, potensialet og relevans ved stipendiatens 
prosjekt.  

v) Ansettelsesperioden for stipendiater på stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid er satt 
til tre år, jf. Forskriften §1-3 (6). Det gis anledning til å utvide til 4 år med 25 % pliktarbeid 
dersom høgskolen finner det formålstjenlig. 9 

 
e) Postdoktor 

i) Kandidaten må kunne dokumentere oppnådd doktorgrad eller tilsvarende omfang av 
kunstnerisk produksjon. 

ii) Det skal foreligge en beskrivelse av prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, inklusive fremdriftsplan 
som viser hvordan prosjektet er tenkt gjennomført innenfor ansettelsesperioden. 

iii) Det skal oppnevnes en faglig vurderingskomité. Sammensetningen av komiteen skal følge krav 
til sammensetning av sakkyndig komité for førsteamanuensis, slik de er fremsatt i Forskriften. 
Dekan utpeker komiteen. 

iv) Ansettelsesperioden for postdoktor skal være minimum 2 år, maksimum 4 år.  
v) Tiltredelse i stilling som postdoktor forutsetter som hovedregel at godkjent plan for 

kvalifiseringsprosjektet foreligger på tiltredelsestidspunktet, senest 3 måneder etter tiltredelse. 
vi) Ved ansettelse utover 2 år kan arbeidsgiver pålegge pliktarbeid i form av undervisning eller 

tilsvarende arbeid, jf. Forskriften §1-2 (4). Omfanget av pliktarbeid må fastsettes i plan for 
gjennomføring av kvalifiseringsprosjektet. 

vii) For ansettelse som postdoktor er det et vilkår at vedkommende  besitter god engelskspråklig 
kompetanse, skriftlig og muntlig. 
 

6) Øvrige vilkår 
 

a) Permisjoner og forlengelser 
i) Rettighetsbaserte permisjoner og gyldig fravær utover to uker gir rett til forlengelse og 

behandles administrativt.  
ii) I tillegg kan korte, gyldige, dokumenterte fravær knyttet til egen eller barns sykdom summeres 

og som hovedregel gi grunnlag for forlengelse av ansettelsesperioden eller alternativt 
reduksjon i pliktarbeidsdelen, i den grad dette er nødvendig for å fullføre doktoravhandlingen. 
Stipendiaten og fakultetet vurderer i fellesskap hva som vil være mest hensiktsmessig i det 
enkelte tilfelle. Dekan gis beslutningsmyndighet til å gi forlengelse.  

iii) Det kan i særskilte tilfeller gis forlengelse for andre forhold som har vært til hinder for 
stipendiatens forskningsprogresjon. Slike forhold kan eksempelvis være særlige 
omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes 
stipendiaten. En forutsetning for forlengelse er at stipendiaten vil kunne fullføre 

                                                           
8 Formuleringen «stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid» bortfaller pr. 01.01.2020; opptak vil skje på 
etablerte ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. brev fra KD 04.01.2018 om endring av forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 
9 Punkt oppheves 01.01.2020 
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doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidens utløp. Ansettelsesorganet behandler slike og 
øvrige saker vedrørende ønskede endringer i ansettelsesforholdet etter innstilling fra 
innstillende myndighet. 

b) Overgang til annet doktorgradsprogram skal kun skje etter avtale med arbeidsgiver. 
c) Øvrige ansettelsesvilkår følger av Forskriften, Lov om statens ansatte og til enhver tid gjeldende 

personalpolitikk og retningslinjer ved HINN. 
 
 

7) Oppsigelse 
 
a) Dersom avtale om opptak til doktorgradsprogram ikke foreligger innen avtalt frist kan dette være 

grunnlag for arbeidsgiver til å heve arbeidsavtalen. 
b) Alvorlig svikt i fremdrift, manglende rapportering på fremdrift eller alvorlig svikt i gjennomføring av 

pliktarbeid kan gi grunnlag for arbeidsgiver til å vurdere oppsigelse når forholdene skyldes 
stipendiaten. 

c) For øvrig gjelder bestemmelser i Lov om statens ansatte. 
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