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Sak 08/09
Tilsidesettelse av sakkyndig vurdering. Førsteamanuensisstilling i norsk
middelalderhistorie. Forslag om å trekke stillingen
Innstillingsutvalget ved IAKH besluttet i møte 5.desember 2008 å sette til side den
sakkyndige vurdering av søkere til førsteamanuensisstillingen i middelalderhistorie.
Innstillingsutvalget fant at den sakkyndige komités vurdering av 17.juni 2008 ikke kunne
danne grunnlag for den videre saksgang i ansettelsen av en førsteamanuensis i norsk
middelalderhistorie.
Innstillingsprosessen ble sterkt forsinket fordi fakultetet ble bedt om å vurdere om det
var økonomisk grunnlag for tilsetting i stillingen. Den vurderingen tok lang tid og den var
ikke entydig. Instituttlederen besluttet så å legge den sakkyndige komités vurdering fram
for innstillingsutvalget med forslag om at den sakkyndige vurdering måtte legges til side.
Søkerne ble i brev av 10.desember 2009 informert om innstillingsutvalgets vedtak, og de
ble videre informert om at den videre saksgang i saken vil være at instituttstyret vil
vurdere hva som skal skje med stillingen i lys av den økonomiske situasjonen.
Som det vil fremgå av instituttets budsjettsituasjon for 2009 og uklarheten omkring
budsjettsituasjonen for 2010, synes det nå å være lite rom for nytilsettinger i
vitenskapelige stillinger. Instituttleder fremmer derfor forslag om at stillingen i norsk
middelalderhistorie trekkes på grunn av den økonomiske situasjonen og at den aktuelle
tilsettingssaken avsluttes med dette. Utlysning av en førsteamanuensisstilling i
middelalderhistorie vil bli prioritert når instituttets økonomiske rammer tillater det.
Vedtaksforslag:
Førsteamanuensisstillingen i norsk middelalderhistorie trekkes på grunn av den
økonomiske situasjonen og at den aktuelle tilsettingssaken avsluttes med dette.
Utlysning av en førsteamanuensisstilling i middelalderhistorie vil bli prioritert når
instituttets økonomiske rammer tillater det.
Vedlegg:
- Protokoll fra møtet i innstillingsutvalget 5.12.2008.
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Protokoll fra møte
fredag 5.desember 2008 kl. 12:15 - 13:25.
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus
Til stede:
Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Hilde Sandvik; Olaf Sund;
Vararepresentant: Jan Eivind Myhre; Gro E. Smenes;
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Harald Schmedling (referent).

Sak 10/08
Førsteamanuensisstilling i middelalderhistorie. Sakkyndig vurdering og
søkernes merknader.
Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger:
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/tilsettingprof.xml
Utdypende veiledning om bedømmelsesprosesser:
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilbedommelseskomit
e.xml
Kommentarer til regler om fremgangsmåte ved tilsetting:
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilprofregler.xml
Det nasjonale fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag:
http://www.uio.no/sok?qt=Det%20nasjonale%20fakultetsm%C3%B8te%20for%20histor
iskfilosofiske%20fag%20Veiledning%20for%20bed%C3%B8mming&la=no&side=uio&type=
query
Retningslinjer for intervju og prøveforelesninger, HF:
http://www.hf.uio.no/personal/intervju.html
Saksdokumenter:
- Stillingskunngjøring
- Vurdering fra sakkyndig komité av 17.6.2008
- HFs oversendelsesnotat av 22.7.2008 med vedlegg (merknader fra 8 søkere)
- Kommentar til merknadene fra sakkyndig komité av 10.9.2008
- Saksfremlegg fra instituttleder av 5.12.2008 med vedlegg
Vedtak:
Den foreliggende sakkyndige vurdering er beheftet med så alvorlige svakheter at den
ikke kan legges til grunn for en videre gang i en tilsettingsprosess. Instituttleder får
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fullmakt til i samarbeid med innstillingsutvalgets medlemmer å utforme en begrunnelse
for dette vedtaket.

Oslo, 5. desember 2008
Jorunn Bjørgum
Instituttleder
Kristin Kjellberg
Administrativ leder
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