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Svar på rekommandasjon 19/2014 

 

8 årsreglens anvendelse - Svar på rekommandasjon 

19/2014 

 

Rekommandasjonen lyder:  

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd, 

 

• å tillate de nordiske institusjoner å unnta et begrenset antall 

støttefunksjoner 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 flere nordiske 

institusjoner som har samme behov som Nordgen og Nordregio 

 

Nordisk ministerråd meddeler:  

 

Innledning 

8-årsregelen var også tema i Fremstilling 33/2010, selv om denne gjaldt 

sekretariatene i København. Nordisk ministerråd har foretatt en fornyet 

vurdering av 8-årsregelen på bakgrunn av rekommandasjon 19/2014. Som et 

ledd i denne vurderingen er problemstillingene også forelagt personal- og 

lønnsekspertene i landene. Svaret fra Nordisk ministerråd er i stor grad 

basert på rådene fra disse ekspertene.  

 

Støttefunksjoner 

Den overordnede målsettingen med 8 årsregelen er blant annet å sikre god 

rotasjon av medarbeidere mellom de nordiske land. En slik rotasjon skal 

medvirke til fersk nasjonal kompetanse i det nordiske samarbeidet og fersk 

nordisk kompetanse når man vender tilbake til sitt hjemland. 8 år er en 

forholdsvis lang tjenestetid, og burde være tilstrekkelig for å kombinere god 

rotasjon med tilstrekkelig kontinuitet.  

 

Å åpne for faste, lokale tilsettinger i institusjonene eller i sekretariatene i 

København, vil være et første skritt til å avvikle 8 årsregelen. Slike 

tilsettinger vil sannsynligvis også øke andelen medarbeidere med 

vertslandets nasjonalitet og således motvirke det nasjonale mangfold man 

ønsker. Det vil også åpne for nye vanskelige grensesnitt knyttet til hvilke 

stillinger som skal omfattes av slike faste, lokale tilsettinger (f. eks. vil hele 

administrasjonsavdelingen kunne sies å være støttefunksjoner).  
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Det vises for øvrig til den redegjørelsen som ble gitt til Fremstilling 33/2010 

fra Nordisk ministerråd særlig hva gjelder støttefunksjoner.  

 

I forbindelse med den moderniseringsreform som Nordisk ministerråd nå 

gjennomfører, har man åpnet for å utvide 8-årsregelen med 6 måneder i de 

tilfeller hvor dette er helt avgjørende for institusjonens virksomhet. Med 

dette er det nå åpnet for en viss fleksibilitet. Dette er ikke spesielt ment for 

støttefunksjoner, men kan selvsagt også praktiseres for støttefunksjoner hvis 

vilkårene for øvrig er oppfylt.  

 

Barselpermisjon 

Det er i dag nedfelt i personalreglementet for sekretariatene i København at 

barselpermisjoner eller sykdom ikke medfører at tilsettingstiden forlenges. 

Disse reglene praktiseres også tilsvarende for institusjonene. Landene 

benytter det samme prinsipp nasjonalt ved barselpermisjon og lengre 

sykdom under en tidsbegrenset tilsetting. Det vil si at slikt fravær ikke vil 

medføre noen forlengelse av en tidsbegrenset stilling. Av disse grunner ser 

ikke Nordisk ministerråd at det er grunnlag for en annen regel i det nordiske 

samarbeidet enn det som allerede er tilfellet i de nordiske landene. 

  

8-årsregelen ved Nordregio og Nordgen 

I dag har de to nevnte institusjoner en mulighet til ekstraordinær utvidelse 

av 8-årsregelen med inntil 4 år. Dette gjaldt også for NHV, men denne 

institusjonen er som kjent lagt ned. Reglene er nedfelt i normalvedtektene 

for institusjonene. Forutsetningen for regelen er at institusjonen driver 

«höggradig, specialiserad verksamhet med stark forskningsanknytning». 

 

Denne muligheten til forlengelse ble nedfelt i normalvedtektene i 2010. 

Nordisk ministerråd har vært i kontakt med ledelsene Nordregio og Nordgen, 

og det viser seg at det kun er Nordregio som har benyttet seg av den særlige 

muligheten i tre tilfeller. Alle tre søknadene ble innvilget av 

generalsekretæren. Nordgen opplyser at de ikke har hatt behov for å benytte 

den særskilte hjemmelen fordi de ikke har problemer med å rekruttere 

kompetent personell. Denne evalueringen gir etter Nordisk ministerråds 

oppfatning ikke grunnlag for å endre reglene på dette området.  

 

Under henvisning til de generelle betraktningene om 8-årsregelen nevnt 

innledningsvis sammenholdt med den nye muligheten for å utvide med 6 

måneder, kan Nordisk ministerråd ikke se at det er hensiktsmessig å gjøre en 

større undersøkelse med de øvrige institusjonene i Norden om dette.  

 

Nordisk ministerråd anser at rekommandasjonen kan avskrives.  

 


