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VALG ELLER TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED IAKH FOR PERIODEN 20092012.
Høsten 2008 skal det velges nye instituttstyrer ved Det humanistiske fakultet. IAKHs styre skal
derfor nå fatte vedtak om instituttleder skal velges eller tilsettes.
Som kjent ønsket fakultetsledelsen ved inngangen av nåværende mandatperiode at
instituttlederne skulle tilsettes. Instituttlederstillingene ble utlyst og søkerne vurdert av
innstillingsutvalg oppnevnt av fakultet. Innstillingene ble behandlet av fakultetets
tilsettingsutvalg som fatter beslutning om tilsetting.
Fremgangsmåten for tilsetting av instituttleder førte imidlertid av ulike årsaker ikke fram for
IAKHs vedkommende og instituttstyret gjennomførte dermed valg av instituttleder i møte
20.mai 2005.
Instituttene ved Det humanistiske fakultet er nå stilt fritt og kan selv avgjøre om de ønsker valg
eller tilsetting av instituttleder. For IAKH er situasjonen den, at hvis vi vil fortsette med valgt
leder, kan vi vedta dette med endelig virkning i instituttstyret. Dersom vi ønsker å skifte til
ansatt leder, må dette forelegges universitetsstyret til endelig avgjørelse.
Som kjent ble spørsmålet drøftet på et allmøte 26.februar. Meningene var svært delte og det var
tydelig at spørsmålet engasjerte. På den ene siden ble det blant annet hevdet at det var prinsipielt
riktigst med en leder valgt av og blant kolleger forankret i Universitetets formål forskning,
undervisning og formidling. På den andre siden var et hovedargument at en ansatt leder vil
kunne stå mer uavhengig av de forskjellige interessegruppene ved instituttet.
Siden oppfatningene innen instituttet i denne saken er så delte, finner instituttleder det ikke
formålstjenlig å innstille på den ene eller andre løsningen overfor styret, men legger i stedet
spørsmålet åpent frem for styret til drøfting og avgjørelse på grunnlag av de argumenter som
fremkommer i møtet.
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