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IAKHs deltakelse i satsingen UiO:Norden 
 
I slutten av februar utlyste UiO:Norden midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2017-2019. 

Søknadsfristen er satt til 15. august 2016.  

Det kan søkes om inntil 5,5 millioner kroner per forskergruppe og det stilles krav om at de deltakende 

instituttene bidrar med tilsvarende kronebeløp i rede penger, som egenandel. Dette betyr at deltakende 

institutter må legge inn egenandel i form av enten driftsmidler eller lønnsmidler til nye stillinger. Ansattes 

forskningstid, eller utgifter til infrastruktur, kan ikke regnes som egenandel.  

3. mars ble det sendt e-post til alle ansatte ved IAKH med opplysning om utlysningen. Ansatte som tenkte å 

søke midler ble bedt om å informere forskningsrådgiver innen 15. mai.  

Da IAKHs interne frist var utløpt var kun en søknad med deltakere fra IAKH identifisert. Det ble sendt ut ny 

e-post 18. mai med beskjed om at eventuelle søkere eller deltakere som hadde glemt fristen, måtte gi 

beskjed til forskningsrådgiver så snart som mulig. Ingen flere søkere – eller deltakere - ga seg til kjenne.  

Den ene søknaden som ble meldt inn innen fristen, Sosiale bevegelser – sentrale for nordisk 

samfunnsutvikling? Religiøse bevegelser, arbeiderbevegelser og kvinnebevegelser ca. 1800 – 2015, vil 

sendes fra institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ledes av Lars Mjøset. Deltakere fra IAKH er Knut 

Kjeldstadli, Hilde Sandvik og Odd Arvid Storsveen.  

IAKH har ved utallige anledninger forsøkt å få kontakt med ISS for å få en avklaring på søknad og budsjett, 

men uten hell. På ettermiddagen tirsdag 21. juni kom første utkast til et budsjett, men budsjettet er ikke 

ferdigstilt. Klokka 16:36 på tirsdag 21. juni fikk IAKH oversendt vedlagte notat fra Lars Mjøset vedrørende 

søknaden han leder. En rekke forhold, blant annet IAKHs faktisk egenandel er ikke avklart i dette notatet. 

Det er vanskelig å se at det kan danne grunnlag for et konkret vedtak fra IAKHs styre.  

På morgenen tirsdag 21. mai fikk instituttleder oversendt skisse og utkast til budsjett for ytterligere en 

søknad. Institutt for offentlig rett, i samarbeid med IAKH, SUM, PSY og STK, er i ferd med å utforme en 

søknad med tittelen Nordic Branding. IAKH er representert i søknaden ved Veronique Pouillard. Også her er 

en rekke forhold knyttet til søknad og budsjett på nåværende tidspunkt uavklart. Blant annet finnes det per 
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nå ikke et ferdig budsjett som indikerer klart hvor mye IAKHs egenandel vil bli, og hvordan denne 

egenandelen skal beregnes. Vi har altså ikke noe budsjett som IAKHs styre kan benytte som basis for vedtak 

for eller mot deltakelse på dette prosjektet heller.  

 

Forslag til vedtak: 
Instituttleder gis fullmakt til å forplikte IAKH til å delta i UiO:Norden-forskningsgrupper med en egenandel 
(regnet i henhold til satsingens kriterier for enhetenes bidrag) tilsvarende 1/10 stilling for hver 
forskningsgruppedeltaker i fast vitenskapelig stilling ved instituttet. Søknader med en egenandel som 
vesentlig overskrider dette, må behandles i instituttstyret. 

 

Vedlegg: Notat fra Lars Mjøset og utkast til budsjett samt skisse for prosjekt Nordic Branding 


