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Vedr. høring – forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysning av ledige
stillinger i staten
Det vises til høring vedr. forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysning av ledige stillinger i
staten, sendt på høring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.8.21.
Finanstilsynet slutter seg til forslaget om at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig
tilsetting, kan ansettes fast uten ny utlysing. Dette vil forenkle tilsettingsprosessene, og vil kunne
bidra til å hindre at vi mister verdifull kompetanse i midlertidige stillinger. Finanstilsynet opplevde
at tidligere muligheter for denne praksisen i tjenestemannsloven fungerte godt, og er derfor positive
til endringene.
Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på kravet om at det må være fastsatt i
utlysningsteksten til den midlertidige stillingen at det er mulig å bli fast ansatt.
Finanstilsynet støtter et slikt krav. Erfaringsmessig er det flere søkere til faste stillinger enn til
midlertidige stillinger. Midlertidige stillinger med mulighet for fast ansettelse vil sannsynligvis
være mer attraktive enn andre midlertidige stillinger. For å sikre åpenhet, godt søkertilfang, og med
det god konkurranse om stillingen, slutter Finanstilsynet seg til forslaget.
Finanstilsynet slutter seg til forslaget om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger
ved midlertidig tilsetting i inntil to år av personer som arbeids- og velferdsetaten har innvilget
midlertidig lønnstilskudd. Et unntak som foreslått vil, som departementet påpeker, kunne føre til en
noe større andel midlertidige ansatte i staten. Vi mener likevel hensynet til inkludering, og at staten
i større grad enn i dag skal kunne være en aktuell arena for bruk av lønnstilskudd, bør vektlegges.
Finanstilsynet er positive til endringsforslagene, og slutter seg til disse i sin helhet.
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