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Revisjon av stillingsplan for 2017-2021 

Bakgrunn for saken 
Instituttetstytet diskuterte stillingsplanen i møte 19. Juni. Det kom tydelig fram at styret ser behov for 

en gjennomgang og revidering av stillingsplanen i lys av endringene i situasjonen til instituttet i 

perioden siden stillingsplanen ble godkjent. Følgende sak er en videreføring av denne diskusjon med 

tidsplan for oppfølging av revisjoner til stillingsplanen.  

Instituttstyret vedtok den 24. november 2016 ny stillingsplan for IMV. Stillingsplanen ble godkjent av 

dekanatet den 6. desember 2016.  

Etter at stillingsplanen ble godkjent har en rekke større endringer funnet sted:  

 Instituttet er tildelt et SFF (RITMO) for perioden 2017-2027  

 Fakultet har kunngjort en tredje runde med faglige prioriteringer (FP III) for forsknings- og 

utdanningssatsinger  

 Instituttet har opprettet en engelskspråklig studieretning i nordisk musikk på 

masterprogrammet i musikkvitenskap. Ti av 40 studieplasser på masterprogrammet er 

omdisponert til studieretningen  

 Instituttet har fått innvilget 8 nye studieplasser med finansiering til opprettelse av et 

masterprogram i «Music, Communication and Technology» som er en fellesgrad med NTNU. 

Universitetsstyret fattet vedtaket 20. Juni. 

 Professor Ståle Wikshåland gikk plutselig og uventet bort i januar i år  

 27. januar 2017 la Kunnskapsdepartementet frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere 

utdanning (Studiekvalitetsmeldingen) 

 31. mars 2017 la Kunnskapsdepartementet fram en stortingsmelding om humaniora 

(Humaniorameldingen) 

 23. juni 2017 la Norges forskningsråd fram en evaluering av humanistisk forskning i Norge 

(HumEval)  
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Ved revidering av stillingsplanen for 2017-2021 bør styret ta stilling til konskvensene av disse 

forholdene.  

Instituttet er i rask endring og det er mange positive utviklinger og utfordringer knyttet til disse som 

vil prege tiden som kommer.   

Status 
Våren 2017 har vi kunngjort to stillinger fra stillingsplanen. Disse er under tilsetting med forventet 

vedtak om tilsetting våren 2018:  

 Førsteamanuensis i Music of the Nordic Regions  
 Førsteamanuensis i Music and Contemporary Media  

I stillingsplanen gjenstår følgende stillinger i prioritert rekkefølge:  

1. Music and Human Life  
2. Music Production  
3. Music, Sound and Big Data  
4. Music Performance  
5. Music, Ethics and Society  

Tildeling av Senter for Fremragende forskning (RITMO) 
Tildelingen av SFF’et innebærer flere langvarige frikjøp av instituttets ansatte som det ikke er tatt 

høyde for i stillingsplanen. Senterleder vil være 100 % frikjøpt, mens de øvrige ansatte som er knyttet 

til senteret er forespeilet 30 % frikjøp fra forsknings- og undervisningsaktiviteter på IMV i deler eller 

hele senterets levetid, som er 10 år.  

Følgende ansatte vil være knyttet til senteret: 

Anne Danielsen (senterleder 2018-2022) 

Alexander Refsum Jensenius (senterleder 2023-2028) 

Nanette Nielsen 

Ragnhild Brøvig-Hansen 

Erling E. Guldbrandsen 

Følgende ansatte vil være knyttet til senteret med sin forskningstid:  

Rolf Inge Godøy 

Kristian Nymoen (delt stilling IFI) 

Jonna Vuoskoski (delt stilling PSI) 

Nytt masterprogram i Music, Communication and Technology 
Til masterprogrammet i Music, Communication and Technology er det behov for faglige ressurser til 

ledelse av programmet til å undervise på programmet. 
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Som følge av frikjøpene knyttet til RITMO vil det være behov for mer undervisningskapasitet fra 

oppstart fra oppstart av MCT masterprogrammet høsten 2018. Link til MCT: 

http://www.uio.no/english/studies/programmes/mct-master/ 

Videre saksgang 
I førsteomgang bes styret ta stilling til hvordan instituttet kan best dekke undervisnings behov som vil 

oppstå som resultat av frikjøpene knyttet til SFFet. Styret bes også ta i betraktning de nye strategiske 

signalene i Studiekvalitetsmeldingen, Humaniorameldingen, HumEval, analysene gjort i nåværende 

stillingsplanen og ønske om å jobbe strategisk mot de tre UiO-satsningene: UiO:Norden, 

UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi. 

Ledelsen ber styret om å diskutere og komme med innspill til revideringer og prioriteringer i 

stillingsplan.  

 

Peter Edwards      Målfrid Hoaas 

Instituttleder       Administrativ leder 
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