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STILLINGEN I ANTIKK HISTORIE. FORSLAG OM Å STANSE
TILSETTINGSPROSESSEN
Instituttleder fremmer forslag om å stanse tilsettingsprosessen for stillingen i Antikkens historie.
Forslaget har sin begrunnelse i at instituttets rammevilkår har endret seg sterkt i ugunstig retning
siden det ble vedtatt å utlyse to stillinger i historie.
I budsjettnotatet av 28.januar d.å. står dette i siste avsnitt:
Vurdering.
I 2008 har alle enheter ved HF bare fått halvparten av det varslede rammekutt. For IAKHs del
har dette gitt en kraftig negativ effekt på inntektssiden. Dertil kommer IAKHs dårlige
produksjonsutvikling på utdannings- og forskningssiden som gir en inntektssvikt. I 2009 vil
IAKH få ca. 2 mill kroner i rammekutt og inntektsprognosen innen utdanningsfeltet er ikke god.
Den økonomiske situasjonen som er oppstått og som vil vare ved noen tid, tilsier at det kanskje
er nødvendig å vurdere ansettelser i ledige stillinger. For 2008 er innsparingene tatt ut ved å
redusere noe på timelærer- og sensorinnsatsen, men en stor andel av innsparingen tas ut ved å
redusere handlingsrommet for det fast ansatte vitenskapelige personale ved reduserte satser for
veiledningsmidler og personlige driftmidler. Dette spareprogrammet er smått og lite egnet som
et varig tiltak, og innsparinger som monner og i den størrelsesorden som kreves er bare mulig
ved å foreta en reduksjon av fastlønnsrammen det vil si av antall stillinger.
Vurdering april 2008.
Instituttets budsjett for 2008 er satt i underskudd med 250 000 kroner. Dertil kommer et krav
som et historieprosjekt har på ca. 400 000 kroner som følge av at et frikjøp i prosjektet ikke ble
realisert høsten 2007 p.g.a sykdom. Midlene er brukt, mens frikjøpsfordringen gjenstår.
Instituttet har dermed et reelt underskudd på 650 000 kroner i 2008. Om frikjøpet skal realiseres
i 2008, er foreløpig uavklaret, men fordringen ligger der og vil eventuelt bli videreført f or 2009.
Det meldes dessuten inn fra fagavdelingene at innsparingskravet som følge av rammekuttet
sannsynligvis ikke vil kunne oppfylles i den skala som er foreslått, selv om det er foretatt
reduksjoner i undervisningstilbudet og noen besparende endringer i studietilbudene. Det tar tid å
endre studiestrukturen og tilpasse undervisningstilbudet til dette.
I tillegg til underskudd som følge av innsparingskrav ved den rammereduksjonen som er
iverksatt for 2008, er det under utforming en ny budsjettfordelingsmodell ved UiO som etter all
sannsynlighet vil iverksettes i 2009. Modellen har som ambisjon å refordele midler mellom
fakultetene. Det er foreløpig uklart hvilke virkninger den nye fordelingsordning vil få for HF,
men den simulering som ble foretatt da modellen ble presentert i mars 2007 ga HF samlet en
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rammereduksjon på ca. 10%. Modellen er bearbeidet og refordelingsperspektivet er visstnok noe
neddempet, men hvilke konsekvenser den nye fordelingsordningen vil få er ikke avklaret. Det er
ikke grunn til å anta at HF vil komme særlig positivt ut.
Det er derfor nødvendig å vurdere en reduksjon i rammene for å møte de endrede økonomiske
vilkårene som nå synes klarere og mer ugunstige enn på det tidspunkt det ble vedtatt å utlyse de
to stillingene i henholdsvis antikkhistorie og middelalderhistorie som nå er under bedømmelse.
Slik den økonomiske situasjonen nå avtegner seg, finner instituttleder det nødvendig å foreslå å
trekke en av de utlyste stillingene og nærmere bestemt den i Antikkens historie. Grunnen til
dette er at studieordningen ikke krever så store ressurser i antikkhistorie som i
middelalderhistorie. Undervisningsbehovet i middelalderhistorie er klart større enn
antikkhistorie. Dette er et rent behovsargument som må tillegges vekt fordi inntjening dessverre
er et viktig element i instituttets økonomiske rammebetingelser.
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