
Myndighetskart ved ansettelser og opprykk ved AHO 

Vedtatt av Styret 11.12.2019 

Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Ansettendemyndighet 

Førstestillinger  
• Professor 
• Førsteamanuensis  

Instituttleder for det aktuelle instituttet har 
innstillingsmyndigheten og oppnevner 
innstillingsutvalg.  

Ansettelsesutvalget  
 
Består av 6 medlemmer:  
Rektor (Vara: prorektor), to ansatte i 
undervisnings- og forskningsstilling, en ekstern 
styrerepresentant, en ansatt i 
teknisk/administrativ stilling og en 
studentrepresentant.  
Enhet for HRM er sekretær for utvalget. 
 
Utvalget har myndighet til å oppnevne 
sakkyndige bedømmelseskomitéer (unntatt 
stipendiatstillinger). 

Rektor   AHOs styre bestemmer om det skal foretas 
innstilling og hvem som skal innstille. 

AHOs styre 

Lederstillinger  
• Prorektor 

• Instituttledere 
• Direktør 

Styret oppnevner innstillingsutvalg, bestående av 
nærmeste foresatte tjenestemyndighet, én 
representant fra faglig side, én representant fra 
administrativ side, én studentrepresentant, samt et 
medlem av styret. 

AHOs styre 

Lederstillinger 
• Teknisk/administrativ lederstilling 

Ved ansettelse i annen teknisk/administrativ 
lederstilling enn nevnt i univl. § 11-1 (3) oppnevner 
styret innstillingsutvalg, bestående av nærmeste 
foresatte tjenestemyndighet, én representant fra 
faglig side og én representant fra administrativ side 
(jf. univl. § 11-1(6)). Oppnevning av 
innstillingsutvalg kan videre delegeres til rektor. 

Ansettelsesrådet 
 
Består av 3 medlemmer: 
Rektor, direktør og en 
tjenestemannsrepresentant. 
Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner 
tjenesterepresentant med vara for ett år av 
gangen. 



Myndighetskart ved ansettelser og opprykk ved AHO 

Vedtatt av Styret 11.12.2019 

Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Ansettendemyndighet 

Undervisnings- og forskerstillinger (unntatt 
professor-, førsteamanuensis- samt 
stipendiatstillinger)  

Instituttleder for det aktuelle instituttet har 
innstillingsmyndigheten og oppnevner 
innstillingsutvalg.   

Ansettelsesutvalget 
 
 

Stipendiatstillinger 
 

Instituttleder for det aktuelle instituttet har 
innstillingsmyndigheten og oppnevner 
innstillingsutvalg. 

Forskningsutvalget  
 
Forskningsutvalget har myndighet til å oppnevne 
sakkyndige bedømmelseskomitéer for 
stipendiatstillinger. 

Teknisk/administrative stillinger For teknisk/administrative stillinger skal nærmest 
leder avgi innstilling (jf. statsansatteloven § 5.1). 

Ansettelsesrådet  
 
Består av 3 medlemmer: Rektor, direktør og en 
tjenestemannsrepresentant. 
Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner 
tjenesterepresentant med vara for ett år av 
gangen. 

Arbeidsforhold med kortere varighet enn 12 
måneder eller med mindre ukentlig 
arbeidstid enn nevnt i sal. § 7-3 b (15 
timer/40 % stilling). 

For undervisnings- og forsker stillinger: 
Instituttleder 
 
For teknisk/administrative stillinger: Nærmeste 
leder 

Rektor  
 
Ansettelsesmyndigheten kan delegeres videre til 
direktør eller seksjonssjef DRH. 



Myndighetskart ved ansettelser og opprykk ved AHO 

Vedtatt av Styret 11.12.2019 

Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Ansettendemyndighet 

Søknad om opprykk Instituttleder ved aktuelt institutt kommer med 
forslag om medlemmer til bedømmelseskomite, og 
komite oppnevnes av ansettelsesutvalget. 

Basert på at komiteen enstemmig tilkjenner 
søkerne kompetanse for den aktuelle høyere 
stilling, tildeles stillingsopprykket av rektor. 

 


