
UMB

DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Postboks 5003
1432 ÅS

0 5 JAN 2012

Saksnr.: /

Atk; tlem;

Deres ref

2011/1471
Vår ref

201104555-/BMO
Dato

03.01.2012

Utkast til personalreglement

Det vises til oversendelse av 3.oktober 2011.

Før Kunnskapsdepartementet oversender utkastet til personalreglement til Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet til stadfestelse, ber vi om at partene ved UMB tar
utkastet personalreglement opp til fornyet behandling.

Vi ber om at partene særlig ser på følgende:

Del 1 Undervisnings- og forskerstillinger

2 Definisjoner og forkortelser
Arbeidsmiljøloven er fra 2005. Skrivefeilen er gjentatt i reglementets del 2.

3.1 Offentlig kunngjøring av ledige stillinger kan unnlates ved
Det vises til j7. Det følger av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl) §
6-3 (4) at styretkan foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående
kunngjøring når særlige grunner taler for det. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer
enn ett medlem av styretmotsetter seg dette. Vi ber om at 3.1. () rettes i samsvar med
bestemmelsene i uhl.

4.2 Innstillingsmyndighet
Det må vises til styrevedtak, jfr. uhl §§ 6-3 (4) og 11-1 (3).
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4.4. Sakkyndig bedømmelse
Styret fastsetter nærmere regler om sakkyndig bedømrnelse, jfr. uhl § 6-3 (3). Det må
vises til styrevedtak.

4.5 Intervju og referanseinnhenting og 4.6 Prøveforelesning
Det vises til at ansettelsesorganet kan avgjøre at det skal gjennomføres intervju og
prøveforelesning, jfr. uhl § 6-3 (3).

4.7 Innstilling
Det vises til at styret selv bestemmer hvem som skal innstille og fastsette nærmere regler
om innstilling m.m., jfr. uhl § 6-3 (5). Det må vises til styrevedtak.

4.8 Unntak fra bruk av innstillingsutvalg (forenklet tilsetting)
Til bokstav e): Henvisningen må rettes til uhl § 6-3 (4).
Til  bokstav Det vises til at det er styretsom kan foreta ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger uten forutgående kunngjøring når særlige grunner taler for det. Slik
ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styretmotsetter seg dette, jfr. uhl §
6-3 (4).

5.2 Tilsettingsmyndighet
Det bør henvises til styrevedtak, jfr. uhl § 6- 3 (1).

5.6 Saksbehandlingen i tilsettingsutvalg
Det må henvises til gjeldende universitets- og høyskolelov. Siste avsnitt må endres i tråd
med bestemmelsene i uhl § 11-2.

5.8 Melding om tilsetting mv.
Det vises til nest siste setning. Tjenestemannsloven § 5 nr. 5 gjelder underretning til den
som er blitt tilsatt.

6.4 Saksbehandlingsregler for klager
Det må henvises til gjeldende universitets - og høyskolelov.

• 7.4 Attest
Det må henvises til gjeldende arbeidsmiljølov.

Vedlegg til UMBs personalreglement Del 1: Undervisnings- og forskerstillinger,
Rettledning for arbeid i sakkyndige komiteer

Det vises til at styret gir nærmere regler om bedømmelse ved ansettelser i undervisnings-
og forskerstillinger, jfr. uhl § 6-3 (3). Det må vises til styrevedtak.
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Del 2 Tekniske og administrative stillinger

1 Virkeområde
Det er fastsatt at tekniske/administrative stillinger omfatter stillinger innenfor lønnsplan
for gjennomgående stillinger i hovedtariffavtalen i staten. Vi er noe usikre på om dette
også gjelder stillinger på lønnsplan 90.400 Forsker.

2 Definisjoner og forkortelser
Når det gjelder om universiteter og høyskoler (uhl.) bør det henvises til gjeldende lov av
1. april 2005 nr. 15.

4.2 Innstillingsmyndighet
Det vises til uhl § 11-1 (3) der det er fastsatt at styret selv fastsetter nærmere regler om
innstilling og innstillingsutvalgets sammensetning ved ansettelse i en rekke stillinger. Det
må henvises til styrevedtak.

4.5 Innstilling
Det er her vist til sakkyndiges uttalelse. Gjelder dette stillinger på lønnsplan 90.400
Forsker?

5.2 Tilsetingsmyndighet
Det er her, med henvisning til tjenestemannsloven § 5 nr. 2, annet ledd, fastsatt at
instituttstyret skal suppleres med to representanter oppnevnt av tjenestemanns-
organisasjonene. Tjenestemannsloven henviser til "et styre for en virksomhet eller gruppe
av virksomheter". Vi viser til at UMB er en virksomhet og antar at hvis et instituttstyre
skal være tilsettingsmyndighet må det tilfredsstille kravene til sammensetning av
tilsettingsråd i tjenestemannsloven, jfr. uhl § 11-1 (6).

5.6 Saksbehandling i tilsettingsutvalg
D  t må henvises til gjeldende universitets- og høyskolelov. Siste avsnitt må endres i tråd
m d bestemmelsene i uhl § 11-2.

Melding om tilsetting mv.
D  t vises til nest siste setning. Tjenestemannsloven § 5 nr. 5 gjelder underretning til den
s m er blitt tilsatt.

Saksbehandlingsregler for klager
D  t må henvises til gjeldende universitets - og høyskolelov.

Attest
D  t må henvises til gjeldende arbeidsmiljølov.
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Vi ber om at partene ved UMB gjenopptar forhandlingene og utarbeider et revidert utkast
til personalreglement.

Det må gjerne tas kontakt dersom UMB ønsker avklaring av enkelte spørsmål om
personalreglement og forholdet til universitets- og høyskoleloven.

Med hilsen

/t()41,-(4i)(-
ana Weidemann (e.f.)

avdelingsdirektør 3 ,001-,;( (1-1C1(4se
Bodil Marie Olsen
seniorrådgiver
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