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Revisjon av stillingsplan 2017-2021 

Bakgrunn 

Instituttets stillingsplan revideres årlig. Siden stillingsplanen ble godkjent av dekanatet den 6. 

desember 2016 har en rekke større endringer funnet sted, som styret bør ta stilling til 

konsekvensene av, ved revidering den: 

 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)  

Prosess 
Behovet for revisjon av stillingsplanen ble tatt opp som diskusjonssak i møtet 19. juni 2017. I møtet 

den 14. august 2017 diskuterte instituttstyret revisjonen og ga råd til ledelsen om innretning av den. 

Arbeidet med revisjon av stillingsplanen ble presentert i allmøtet den 28. august. 
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På bakgrunn av diskusjonen og rådene som ble gitt i styremøtet den 14. august har instituttledelsen 

utarbeidet et utkast til stillingsplan.  

Stillingsplanen skal sendes på høring til alle ansatte ved IMV i perioden 15. – 22. september 2017, slik 

at innspill kan fremmes og behandles av styret før stillingsplanen vedtas. 

Forslag til revidert stillingsplan for 2017-2021 skal også drøftes med tjenestemannsorganisasjonene 

før revidert stillingsplan legges frem for styret som vedtakssak den 9. oktober 2017. 

Hovedproblemstillinger til diskusjon 
Instituttledelsen ønsker at styret diskuterer og kommer med innspill til instituttledelsen på stillingene 

i stillingsplanen, og rangering av disse. 
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