
Avtale mellom Holocaust-senteret og Universitetet  i  Oslo

1. Bakgrunn

Holocaust-senteret (HL) og Universitetet i Oslo (UiO) inngår med dette en avtale som har som formål

å styrke undervisningskompetansen på området norsk okkupasjonshistorie, nazismen og 2.

verdensskrig.

Avtalen gjelder for perioden fra og med 2018 til og med 2022.

2. lnnhold

Forskere ansatt ved HL skal i perioden 2018—2022 bidra med undervisning ved Det Humanistiske

fakultet (HF) ved UiO av et omfang som tilsvarer undervisningsplikten til en professor ll stilling, og

innenfor de økonomiske rammer som er omtalt under punkt 3. Undervisningen skal tematisk knyttes

til norsk okkupasjonshistorie, nazismen og 2. verdensskrig, herunder forfølgelse av minoriteter og

folkemordet på jødene.

HL—forskernes undervisning inngår i det regulære undervisningstilbudet på HF og vil kunne omfatte så

vel veiledning som forelesninger og annen undervisning på både høyere og lavere grad. Det

nøyaktige omfanget av og innholdet i undervisningen avtales mellom ledelsen ved HL og ledelsen ved

institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) og eventuelt andre aktuelle grunnenheter ved

HF.

3. Økonomi

Samarbeidet skal skje innenfor en økonomisk ramme på kr 244.000 per 2018, som reguleres til

kroner 253.000 i år 2019, kroner 263.000 i år 2020, kroner 274.000 i år 2021, og kroner 285.000 i år

2022. Samlet ramme er på kroner 1.319.000.

4. Annet

Denne avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsigelsen skal sendes skriftlig senest 1. mai med

virkning fra 31. desember det året avtalen sies opp. Avtalen utløper 31. desember 2022. Begge parter

står fritt til å ta initiativ til å forlenge avtalen.

Avtalen er underlagt norsk lov. Partene skal søke å løse konflikter ved forhandlinger. Hvis

forhandlingene ikke fører frem kan tvisten bringes inn for Oslo tingrett.

Dette avtaledokumentet er utferdiget i to (2) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt

eksemplar.
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