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Revisjon av stillingsplan 
 
IAKHs styre vedtok i februar 2018 stillingsplan for perioden 2018–22 (Sak 03/18 Stillingsplan). Planen legger 
opp til åtte nye faste, vitenskapelige stillinger (utlysningsår i parentes):  
 
1. En stilling i arkeometri/miljøarkeologi (2018) 
2. En stilling i kulturarvsarkeologi (2018) 
3. En stilling i eldre verdenshistorie/globalhistorie (2018) 
4. En stilling i nordeuropeisk middelalderhistorie (2018) 
5. En stilling i moderne migrasjonshistorie (2020) 
6. En stilling i moderne økonomisk/sosialhistorie (2020) 
7. En stilling i moderne miljøhistorie (2020) 
8. En stilling i norsk historie etter 1800 (2021). 
 
Stillingene er utlyst i henhold til planen, dvs at de fire første stillingene er utlyst og besatt. (I nr 3 og 4 tiltrer 
de nye stillingsinnehaverne sommeren 2020.)  
 
Flere nye faktorer gjør at stillingsplanen må gjennomgås på nytt: 
 

(i) Oppsigelser: Forsommeren 2019 sa to fast ansatte opp sine stillinger (førsteamanuensis i 
konservering/ conservation science og professor i nordamerikansk samtidshistorie). Instituttet 
kan ikke utlyse nye stillinger som ikke ligger i stillingsplanen, så dersom disse skal erstattes, må 
stillingsplanen revideres. 
 

(ii) Endrede økonomiske utsikter: Da planen ble vedtatt, hadde instituttet en økonomisk prognose 
som tilsa at det akkumulerte mindreforbruket (overskuddet) på 12,8 mill kr ved utgangen av 
2017 ville reduseres til 1,8 mill kr ved utgangen av 2022. Ved første tertial i år viste 
langtidsprognosen et merforbruk på 17,5 millioner. Prognosene er usikre, men det vi vet, er at 
de betydelig forverrede økonomiske utsiktene skyldes ikke endringer til det verre i instituttets 
resultater, men reduserte overføringer fra UiO sentralt til HF – blant annet for å finansiere 
vedlikeholdsetterslep på universitetets bygninger – og feil i tidligere prognoser fra fakultetet, 
samt at langtidsprognosen nå ser lenger inn i en fremtid som fremstår dystrere enn før. 
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Instituttet må altså ta stilling til om oppsigelsene har medført en så kritisk svekkelse av undervisnings- eller 
forskningskapasiteten på de feltene som har mistet kompetanse, at nyansettelser på disse områdene må ha 
forrang fremfor en eller flere av de ennå ikke utlyste stillingene i gjeldende stillingsplan. Man må også ta 
stilling til om en eller flere av stillingene i stillingsplanen – eller stillinger som fortrenger disse som følge av 
vurderingen av kompetansebortfallet i og med oppsigelsene – skal forskyves eller fjernes fra gjeldende 
stillingsplan. 
 
Dessuten må IAKH drøfte hvordan instituttet skal skape balanse i langtidsprognosen. Dersom IAKH skal 
endre stillingsplanen for å skape balanse i langtidsprognosen, må det, slik tallene ser ut i dag, reduseres 
med rundt 20 årsverk. Hvis vi ikke tilsetter i noen faste stillinger eller vikariater for disse innen utløpet av 
langtidsperioden (2023), vil vi, slik det nå ser ut, likevel akkumulere et merforbruk. For å bringe 
langtidsbudsjettet i balanse uten nye, ubudsjetterte inntekter (f eks i form av flere NFR-prosjekter enn det 
ene forskerprosjektet som ligger i prognosen, eller i form av et nytt ERC-prosjekt eller et Senter for 
fremragende utdanning), må vi både skyve alle nyansettelser i faste stillinger ut til etter 2023 og/eller la 
være å lyse ut instituttfinansierte rekrutteringsstillinger. 
 
Tre faktorer taler for at instituttet bør vurdere en mer offensiv tilsettingspolitikk enn det som med dagens 
utsikter vil gi balanse i 2023.  
 
Den ene er at vi har tre ansatte i langtidspermisjon (til 2020, 2021 og 2022), som det ikke er sikkert at 
kommer tilbake slik de er budsjettert til å gjøre.  
 
Den andre er at aldersbestemte avganger like etter langtidsperioden, kombinert med økte bidrag fra 
eksisterende EU-prosjekter i samme tidsrom, får 2023-utsiktene til å fremstå dystrere enn realitetene over 
en litt lengre periode tilsier. 
 
Den tredje faktoren er spørsmålet om hvorvidt instituttets lærerstab er stor nok til å gi et 
undervisningstilbud av det omfang vi er forpliktet til, på våre egne programmer (ARKO, HIS og MITRA) og 
samarbeidende programmer: Internasjonale studier (INTER: tverrfaglig bachelorprogram administrert av 
ISV) og Viking and Medieval Studies (som administreres av ILN og blir et genuint tverrfaglig, engelskspråklig 
masterprogram med norrønt, keltisk, historie og arkeologi fra høsten 2020). 
 
I forlengelsen av dette kommer et spørsmål om det er felter der vi ved å lyse ut nye vitenskapelig stillinger, 
med tilstrekkelig sikkerhet kan regne med at slike ansettelser vil øke inntektene –  primært gjennom økning 
av de store inntektskildene studiepoeng eller eksterne forskningsmidler – mer enn (lønns)utgiftene. 
 
 

Vedlegg:  

 Tidsplan for revisjon av stillingsplan. 
 
 
 


