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Forskuttering til faglig prioriterte stillinger
Fakultetsstyret ga i møte 28.9. dekanen fullmakt til å fordele inntil 10 mill kr. i omstillingsmidler. Aktuelle
tiltak for omstillingsmidlene framgår av diskusjonssak 1 i samme møte. I dette notatet fordeles midler til
forskuttering av faglige prioriterte stillinger.
Fakultetets analyser viser at flere institutter grunnet den økonomiske situasjonen ikke har greid å skjerme
de faglige prioriterte områdene. Vi viser til samtaler med instituttledelsen om faglig prioriterte stillinger i
instituttets stillingsplan og innspill om nærmere definerte faglige prioriterte stillinger på instituttet.
IAKH tildeles med dette forskuttering av
1 førsteamanuensisstilling i samtidshistorie.
Instituttet avgjør selv om stillingen skal være i vestlig samtidshistorie (etter 1918) eller
samtidshistorie/internasjonal historie.
Forskutteringen gjelder for en periode på tre år (2013- 2015) før instituttet selv overtar lønnsforpliktelsene.
En forutsetning for forskuttering er at instituttstyret fatter vedtak om at instituttet selv overtar
lønnsforpliktelsene f.o.m. 2016. Det stilles krav om at instituttene som får en slik forskuttering
gjennomfører nødvendig tiltak slik at instituttet selv kan bære lønnsforpliktelsen etter tre år.
Av hensyn til undervisningsplanleggingen for våren 2013 må instituttsttyret snarest mulig behandlet
spørsmålet om forskuttering slik at stillingene kan lyses ut og vikarer ansettes fra 1.1.13. Av tidshensyn vil
også fakultetsledelsen legge fram forslag til kunngjøringer for Fakultetsstyrets tilsettingsutvalg for
vitenskapelige stillinger uavhengig av om instituttstyret har behandlet spørsmålet om forskuttering.
Stillingene vil imidlertid ikke bli kunngjort før instituttstyret har behandlet saken. Aktuelle datoer for
behandling av kunngjøringstekster er i TUV er 26.10. og 9.11.
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