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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

8-års regelens anvendelse 

1. Rekommandasjon 

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. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 

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 per-

sonal- 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 kombine-

re 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 tilset-

tinger vil sannsynligvis også øke andelen medarbeidere med vertslandets 
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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 admini-

strasjonsavdelingen kunne sies å være støttefunksjoner).  

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 støtte-

funksjoner 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 for-

lenges. Disse reglene praktiseres også tilsvarende for institusjonene. Lan-

dene 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 utvidel-

se 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 Nord-

gen, 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 gene-

ralsekretæren. 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.  

3. Komiteens betenkning 

Forslaget om at unnta et begrenset antall støttefunksjoner fra 8 års reg-

len, avvises med henvisning til at slike tilsettinger med all sannsynlighet 

vil øke andelen medarbeidere med vertslandets nasjonalitet og således 

motvirke det nasjonale mangfold man ønsker. Kontrollkomiteen mener at 

Nordisk ministerråd i forbindelse med meddelelsen burde ha undersøkt 

hva forholdene er i andre internasjonale institusjoner og underbygget 

denne påstand med fakta. 

 

Kontrollkomten vil i den forbindelse påpeke at andelen av ansatte fra 

vertslandet i de fleste institusjoner utgjør et stort flertall, 8-årsreglen til 

tross, og det tekniske personale utgjør generelt en meget liten andel av 

personalet i de nordiske institusjoner.  
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Forslaget om å gi dispensasjon fra 8-årsreglen for barselpermisjon avvises 

med henvisning til at landene benytter det samme prinsipp nasjonalt ved 

barselpermisjon. Kontrollkomiteen bemerker at tidsbegrenset ansettelse 

ikke er praktisert i stor utstrekning i nasjonalt, mens stort sett alle ansatte 

i Nordisk ministerråd har tidsbegrenset ansettelse. Å henvise til nasjonal 

praksis som argument mot forslaget er derfor et tvilsomt argument.   

 

Forslaget om å undersøke om flere nordisk institusjoner har samme behov 

som NordGen og Nordregio for å kunne ha mulighet til å gi dispensasjon 

fra 8-årsreglen, avvises med henvisning til at Nordgen ikke har hatt behov 

for å anvende reglen og Nordregio har kun gjort bruk av den tre ganger. 

Videre, at det generelt er innført en regel som gir gjør det mulig å utvide 

ansettelsen med 6 måneder utover de normerte 8 år. Kontrollkomiteen 

finner at Nordisk ministerråd med denne praksis har imøtekommet Nor-

disk råds rekommandasjon. 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Kontrollkomiteen at, 

Nordisk råd tar meddelelsen om Rek. 19/2014 til etterretning og av-

venter politisk dialog hva angår første og annen at sats 

Nordisk råd tar meddelelsen om Rek. 19/2014 hva angår tredje at-

sats til etterretning og anser den som ferdigbehandlet for rådets ved-

kommende 

 

Reykjavik, 26. oktober 2015 

Jan Lindholm (MP), leder 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

Rikard Larsson (S) 

 

Sonja Mandt (A), nestleder 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 

 


