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Fra: Lars Mjøset, ISS, lars.mjoset@sosgeo.uio.no
21-6-2016
Søknad til UiO:Nordic
Sosiale bevegelser – sentrale for nordisk samfunnsutvikling?
Religiøse bevegelser, arbeiderbevegelser og kvinnebevegelser ca 1800-2015
NB! Meget foreløpig oppsett
Ressurser
PhD-stipendiat eller
Postdoc-stilling (3 år)
Mjøset forskningstid 25%

PhD-stipendiat eller
Postdoc-stilling (3 år)
Prosjektgruppen vil diskutere
med STK og TF om det er
mulig å lage en samfinansiering av denne stillingen

[Skisse, må diskuteres]
Postdoktor
Eksternt frikjøp forskn-leder
Workshops
Internasjonal konferanse
Inviterte gjesteforskere eller
en stipendiatstilling og/eller
masterstipender (10 stk i 3 år
er 140 000)

Kvantitativt anslag Egenandel/
bevilgning
2 mio til 2,4 mio ISS (egenandel)
750 000
2 750 000
(50% av egenandel eller noe
mer)
IAKH, STK og TF
2 mio til 2,4 mio (egenandel)

Totalt: 2 750 000
(i underkant av 50% av
egenandel)
Sum ressurser lik egenandel:
5 500 000
UiO:Nordic
2 379 917
779 618
300 000
250 000

1 790 465
Sum ressurser finansiert fra
UiO:Nordic
5 500 000
Totalt budsjett 11 000 000

Fordi IAKH har bedt om informasjon i forkant av et styremøte 22.6.2016, har søkergruppen (som også søkte i fjor, uten å få tilslag) laget et meget foreløpig oppsett.
Gruppen består av Lars Mjøset, ISS, Knut Kjeldstadli, IAKH og Beatrice Halsaa,
STK.
Det understrekes at oppsettet over er helt foreløpig, sydd sammen i løpet av et døgn
av Lars Mjøset i samarbeid med ISS’s forskningskonsulent. Det er så vidt diskutert
med Knut Kjeldstadli. Prosjektgruppen kommer til å diskutere dette nærmere i løpet
av de følgende ukene, og ta hensyn til de tilbakemeldinger som eventuelt kommer. Vi
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beklager at oppsettet er foreløpig, men faktum er at vi bare helt nylig ble klar over at
IAKH skulle styrebehandle dette så raskt. Vi håper likevel at informasjonen vi her gir
er til nytte for IAKHs styre.
Mens det totale budsjettet i fjor var 6,2 mio, har vi i år bestemt oss for å søke om
maksimumsbeløpet, som gir et budsjett på 11 mio, hvorav våre enheter stiller
egenandeler for 5,5 mio.
Fra ISS har Lars Mjøset klarsignal for at instituttet kommer til å øremerke en
stipendiat/postdoc-stilling. ISS har ikke styrebehandling i forkant av at søknaden
sendes, men vil styrebehandle de søknadene fra ISS som eventuelt får støtte.
ISS krever at Lars Mjøset legger 25% av sin forskningstid inn som ressurs. Dette har
å gjøre med en pågående diskusjon mellom SV-enhetene og UiO:Nordens styre. Knut
Kjeldstadli har brakt på det rene at IAKH ikke vil gjøre noe forsøk på å bruke sine
forskeres stillinger på samme måte (i tillegg til Knut Kjeldstadli skal Hilde Sandvik
og Odd Arvid Storsveen være med fra IAKH). Dette er egentlig en fordel for
søknaden, for dersom styret fortsatt ikke godtar forskningstid som egenandel (de
godtok det ikke i fjor), er det ikke bra at for mye av egenandelen er definert som
forskningstid. Men Lars Mjøset er pålagt av ISS å gjøre det slik.
Søkergruppen vil i dagene framover diskutere hvordan skissen ovenfor skal
spesifiseres. Vi vil avklare med enhetene om stipendiat- kontra postdoc-stilling (dette
har også litt å gjøre med hvilke gode kandidater vi vet om og hvor de er i sin
akademiske karriere), samt med IAKH, STK og TF hvilke muligheter for
samfinansiering av en stilling som kan tenkes.
En tommelfingerregel for bruk av det UiO:Nordic bevilger er at det omtrent skal
matche de ressursene som enhetene skyter inn. Tabellen nedenfor er en første skisse.
Enhet
ISS

IAKH,
STK,
TF

Skyter inn ressurser
Stipendiat eller postdoc 3
år, mellom 2 mio og 2,4
mio
LM f-tid, 25%, ca 750 000
>2 750 000
Stipendiat eller postdoc 3
år, mellom 2 mio og 2,4
mio
<2 750 000
Total 5 500 000

Andel
Overkant
av
50%

Andel av UiO:Nordic bevilgning
Frikjøp av LM til adm 750 000
Ansvar for administrasjon av
workshops og konferanse

Under- Må diskuteres nærmere
kant
av
50%
100% Totalt 5 500 000

Med Lars Mjøset som prosjektleder, vil ISS få eventuelt frikjøp. ISS vil også forvalte
midlene til workshops og konferanser. Men dette er jo midler ISSs faste ansatte må
administrere, de kan ikke regnes som noen faglig gevinst for instituttet. UiO:Nordicmidler til f eks en ekstra postdoc, samt til eventuelle kortvarige gjesteforskerbesøk
og/eller master-studenter, er det vanskelig å fordele på de deltakende enhetene før en
har fått søknader bedømt. De vi kan si i dag er at vi ved bemanning av prosjektet vil ta
hensyn til at de enhetene som ikke har prosjektlederen (IAKH, STK, TF) også skal få
aktiviteter som omtrentlig matcher det de har skutt inn i form av egenandel.

