
           SAK 12 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype: Vedtakssak  

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 7. mars 2017 

Sakstittel: Forslag til reviderte Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske 

fakultet  

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Det er behov for å supplere nåværende retningslinjer på flere punkter. Dette gjelder bl.a. 

mulighet også for førsteamanuensis til å søke emeritus-status, samt noen presiseringer 

vedrørende plikter og begrensninger knyttet til emeritus-statusen. 

 

Saksgang:  

Forslag til retningslinjer har vært diskutert i Lederforum, og deretter vært på høring hos 

instituttene.  

 

Besluttende myndighet:  

Dekan ønsker at fakultetsstyret vedtar retningslinjene. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Gjeldende Retningslinjer for professor emeritus ved Det medisinske fakultet 

2. Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet 

 



Vedlegg 1 

Forslag til reviderte Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske 

fakultet  

Fakultetet vil fremheve den store ressursen emeriti representerer. Vi er takknemlige for emeritis 

interesse og vilje til å bidra til miljøet og til å videreføre og være med på utvikle verdifull aktivitet. 

Disse retningslinjene ble første vedtatt av Det medisinske fakultets styre 13.4.2010, revidert 

dd.mm.åååå 

Det vises til UiOs retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO 

Professor og førsteamanuensis kan søke om emeritustilknytning. Instituttleder kan innvilge søknad 

for inntil to år i forbindelse med overgang til pensjon. Periodene følger kalenderåret og det kan søkes 

om forlengelse for to år om gangen. Første søknad sendes instituttet senest tre måneder før 

pensjonsavgang, søknad om forlengelse sendes senest tre måneder før utløp av inneværende 

periode. 

Emeritustilknytning gir rett til: 

 arbeidsplass, normalt i form av plassering i kontorfellesskap/landskap, med eller uten fast 

kontorplass  

 tilknyting til UiOs It-nettverk (web og mail) 

Det forventes at emeriti oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: 

 publiserer vitenskapelige artikler, bokkapitler, el.l. 

 påtar seg noe undervisning 

 er registrert som medveileder for PhD-kandidater 

 på annen måte bidrar til fakultetets/instituttets virksomhet, f.eks. disputasledelse, 

forskningsarbeid m.v. 

Emeriti skal:  

 være tilknyttet en forskergruppe  

 forholde seg til nærmeste linjeleder (f.eks. forskningsgruppeleder) når det gjelder 

organisatoriske forhold, samt formelle regler og bestemmelser 

Emeriti kan ikke: 

 være prosjektleder  

 være hovedveileder for PhD-studenter 

 ha ledelsesfunksjoner eller være medlem i institusjonens styrende organer 

 delta i organisasjonsutviklingsprosjekter 

Følgende honoreres etter pensjonistsatser: 

 undervisning 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/felles/pensjonister-tilknytning.html


 oppdrag som medlem av sakkyndig komite 

Følgende oppgaver honoreres ikke: 

 medveiledning av PhD-kandidater/masterkandidater 

 disputasledelse 

 forskningsarbeid 

 annet 

 



Vedlegg 2 

Retningslinjer for professor emeritus ved Det medisinske fakultet (gjeldende) 

Vedtatt av Det medisinske fakultets styre 13.4.2010 

Det kan søkes om arbeidsplass for professor emeritus etter disse retningslinjer. Søknad sendes eget 

institutt minst 6 måneder før overgang til pensjon. 

Instituttet kan innvilge søknad for inntil to år i forbindelse med overgang til pensjon. Deretter kan det 

søkes om forlengelse for to år om gangen, innen 1.oktober. 

I de tilfeller det innvilges arbeidsplass for professor emeritus, må instituttet selv sørge for dette i 

egne lokaler. Normalt vil det være aktuelt med kontordeling eller plassering i landskap, med eller 

uten fast plass. 

Det er en forutsetning at tildelt arbeidsplass benyttes fast og jevnlig. Lengre fravær må meldes 

instituttledelsen på forhånd. Ved fravær over 6 måneder vil retten til arbeidsplass falle bort. 

Hvis andre prioriterte behov skulle oppstå ved instituttet, må tildelt arbeidsplass vike. 

Et alternativ til arbeidsplass ved instituttet kan være opprettholdelse av IT-brukerrettigheter ved 

universitetet, samtidig som søker selv sørger for arbeidsplass hjemme eller annet sted. 

Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt arbeidsplass som professor emeritus: 

 Søker må ha tilknytning til en forskergruppe, eller være i direkte dialog med faglig leder av 

enheten hun/han vil være tilknyttet når det gjelder forskningsvirksomhet. 

 Søker må bidra i undervisning og veiledning ved instituttet tilsvarende 100 timer pr. år (inkl. 

forberedelse i henhold til fakultetets retningslinjer). Undervisning/veiledning kan etter avtale 

erstattes av annet arbeid. Avtalt arbeid utover dette honoreres etter satser for pensjonister. 

 


