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REKOMMANDASJON 

 

 

8-årsregelens anvendelse 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 30 
oktober 2014 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Kon-
trollkomiteen. 
 
Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å tillate de nordiske institusjoner å unnta et begrenset antall støt-
tefunksjoner for eksempel vaktmestertjenester, fra 8-års regelen 
 
å gi dispensasjon fra 8-årsregelen for barselpermisjon 
 
å evaluere erfaringene med reglen om mulighetene til å forlenge 
ansettelsene i NordGen og Nordregio utover otte år, i stillinger som 
krever meget spesialisert kunnskap, samt undersøke om det er fle-
re nordiske institusjoner som har samme behov som Nordgen og 
Nordregio 

 
Stockholm den 30. oktober 2014 

Hans Wallmark (M) 

President 

Britt Bohlin 

Rådsdirektør 
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KOMITÉFORSLAG 

 
Rekommandasjon 
om 8-års regelens anvendelse  

1. Utvalgets forslag 

Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å tillate de nordiske institusjoner å unnta et begrenset antall støt-
tefunksjoner for eksempel vaktmestertjenester, fra 8-års regelen 
 
å gi dispensasjon fra 8-årsregelen for barselpermisjon 
 
å evaluere erfaringene med reglen om mulighetene til å forlenge 
ansettelsene i NordGen og Nordregio utover otte år, i stillinger som 
krever meget spesialisert kunnskap, samt undersøke om det er fle-
re nordiske institusjoner som har samme behov som Nordgen og 
Nordregio 

2. Bakgrunn 

Høsten 2012 behandlet Nordisk Råd en rekommandasjon om «Förstärkt 
kontinuitet i Nordiska rådets och ministerrådets sekretariat». Rekom-
mandasjonen omhandlet spørsmål om mulighet for nytt engasjement i 
Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariater etter en fem års ka-
rensperiode, oppdeling av stillingskategorier i kjernefunksjoner og støtte-
funksjoner samt mulighet for unntak fra 8-årsregelen for visse spesialist-
funksjoner ved de nordiske institusjonene. Rekommandasjonen ble av-
skrevet. Nærværende rekommandasjon gjelder andre forhold. 
 
Formålet med 8-årsreglen er å sikre rotasjon blant medarbeidere i de nor-
diske sekretariater/institusjoner og dermed skape en tettere forbindelse til 
de respektive nordiske land. Den skal også bidra til at det kontinuerlig til-
føres ny kunnskap fra de nordiske land til institusjonene, og omvendt 
kunnskap om nordisk samarbeid fra institusjonene til de enkelte nordiske 
land. Utfordringen er å sikre kontinuitet i arbeidet, holde fast i medarbei-
dere i noen spesialiserte funksjoner, hvor rekrutteringsgrunnlaget i Nor-
den er begrenset og opprettholde stabilitet i viktige støttefunksjoner som 
for eksempel vaktmestertjenester.  
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Ifølge personalreglement inngår ledighet eller fravær pga. sykdom innen-
for de otte år. Likeledes barselpermisjon. 
 
I 2010 vedtok ministerrådet å innføre en mulighet til å forlenge ansettel-
sesperioden i tre institusjoner utover otte år. Det er tale om Nordic School 
of Public Health (NHV), (besluttet nedlagt), Nordisk genressurssenter 
(NordGen) og Nordregio. Dette ble gjort med den begrunnelse at det i vis-
se situasjoner kan oppstå problemer med å rekruttere nye medarbeidere 
med meget spesialisert kunnskap. Ministerrådet har vurdert at det ikke er 
andre institusjoner som har samme behov som disse for unntak fra 8-års- 
reglen, begrunnet med at de tre er meget spesialiserte forskningsvirk-
somheter, og det gjelder ikke for de øvrige nordiske institusjonene.  
 
I løpet av de siste tre årene har Kontrollkomiteen besøkt de fleste nordis-
ke institusjoner og samarbeidsorganer som hører under eller mottar finan-
siering fra Nordisk ministerråd. 8-årsreglens innvirkning på kontinuitet og 
effektivitet i institusjonens virksomhet har vært et av de emner som er 
tatt opp under de fleste av disse besøk. Ved flere av besøkene har ledel-
sen påpekt positive og negative sider ved 8-års- reglen. Kontrollkomiteen 
har i etterkant drøftet problemstillinger knyttet til regelen deriblant 
spørsmålet om unntak på grunn av barselpermisjon. 

3. Høring 

Forslaget har ikke vært til formelle høring. Kontrollkomiteen har hatt inn-
gående samtaler om 8-årsreglen med lederne av flere nordiske institusjo-
ner. Saken er reist i et brev til Nordisk ministerråds generalsekretær.   
 
Komiteen har kontaktet NordGen og Nordregio om erfaringer av den be-
slutning som ministerrådet vedtok i 2010, å innføre en mulighet til å for-
lenge ansettelsesperioden i de to nevnte institusjoner. Nordregio har be-
nyttet seg av reglen en gang og mener at den har vært meget gagnlig.  
NordGen har ikke anvendt reglen, men skal i løpet av 15 måneder ansette 
14 ut av 29 medarbeider pga. 8-årsregelen. NordGen uttrykker at det tar 
et til to år å kvalifisere de nye høyt spesialiserte medarbeidere til oppga-
ven, og at 8-årsreglen derfor medfører redusert effektivitet og betydelig 
tap av kunnskap. 

4. Utvalgets synspunkter 

De nordiske institusjoner utgjør ryggraden i det nordiske samarbeidet og 
mottar til sin virksomhet en betydelig del av det nordiske budsjett. Mange 
av institusjonene er meget små, og virksomheten er derfor avhengig av at 
hver enkelt rekruttering er vellykket. Det gjelder ikke minst rekruttering 
til de administrative og tekniske stillinger (støttefunksjoner) hvor kontinui-
tet spiller stor rolle, samt stillinger som krever meget spesialisert kunn-
skap og hvor rekrutteringsgrunnlaget er meget begrenset. 
 
Kontrollkomiteen finner det uheldig at barselpermisjon ikke dispenseres 
fra 8-årsregelen. Barselpermisjon er en hjørnesten i familie- og likestil-
lingspolitikken i Norden. Den skal bidra til å understøtte fødselsraten, 
fremme likestilling og barnas velferd.  Komiteen mener derfor at det ikke 
er riktig at den tid en medarbeider i Nordisk ministerråd, Nordisk råd og 
nordiske institusjoner har som barselpermisjon, beregnes som en del av 
ansettelsesperioden på otte år. 
 
Komiteen noterer at Nordisk ministerråd har besluttet å innføre en mulig-
het til å forlenge ansettelse i tre nordiske institusjoner utover otte år for 
stillinger som krever meget spesialisert kunnskap. At reglene kun har 
vært anvendt en gang de siste fire år kan være en indikasjon på at den 
ikke fyller sitt formål. Komiteen mener derfor at det er behov for å vurde-
re om reglene er for restriktive, og om det er behov for revisjon. Med ut-
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gangspunkt i de erfaringer som komiteen har gjort ved flere institusjons-
besøk, bør det vurderes at det kan være flere institusjoner som har sam-
me behov for unntak som Nordgen og Nordregio.  

5. Konklusjon 

Kontrollkomiteen På bakgrunn av ovenstående foreslår Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å tillate de nordiske institusjoner å unnta et begrenset antall støt-
tefunksjoner for eksempel vaktmestertjenester, fra 8-års regelen 
 
å gi dispensasjon fra 8-årsregelen for barselpermisjon 
 
å evaluere erfaringene med reglen om mulighetene til å forlenge 
ansettelsene i NordGen og Nordregio utover otte år, i stillinger som 
krever meget spesialisert kunnskap, samt undersøke om det er fle-
re nordiske institusjoner som har samme behov som Nordgen og 
Nordregio 
 

 
Akureyri, 8. april 2014 

Billy Gustafsson (S) 
Eero Suutari (saml) 
Lauri Heikkilä (saf), nestleder 
 

Sonja Mandt (A), leder 
Steen Gade (SF) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 
 

 
 


