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Fordeling av rekrutteringsstillinger 2021
IAKH får fem stipendiatstillinger av fakultetet for 2021. Disse skal utlyses i tide til at innstillingene
behandles i fakultetets tilsettingsutvalg i januar 2021, med oppstart august 2021. Instituttstyret må ta
stilling til hvordan stillingene skal utlyses. Fakultet har ikke lagt noen særlige føringer på dette. Dersom
instituttene ønsker, kan noen av rekrutteringsstillingene utlyses som postdoktorstillinger i stedet for ph.d.stillinger. I så fall må instituttene selv finansiere mellomlegget i lønnskostnader.
Styret vedtok 6.12.2017 følgende fordeling av stipendiatstillinger 2018–21 (sak 27/17):
Nye fast vitenskapelig ansatte tildeles en stipendiat som knyttes til faggruppene. Stipendiatstillinger
som ikke fordeles til nyansatte, brukes til å styrke strategiske forskningssatsinger ved å gi en
stipendiat til hver av HFs faglig prioriterte tverrfaglige satsinger som IAKH er med i, samt å legge inn
en stipendiat som egenandel i søknader om forskningsgrupper innenfor UiO Norden og eventuelle
andre strategisk viktige satsinger som instituttet tar del i. Det forutsettes at styret i hvert tilfelle blir
forelagt slike forslag (om stipendiater til andre strategisk viktige satsinger) til godkjennelse.
Ordningen gjelder for stipendiatstillinger tildelt for perioden 2018 til og med 2021.
Forslag til fordeling ble diskutert på styremøtet 2.9.2020 (D-sak A). Forslaget som her presenteres er en
revidert versjon av dette.
IAKH har to nyansatte FVA – Daniele Miano og Anders Winroth – begge i faggruppa for eldre historie. Det
foreslås følgelig å fordele to stipendiatstillinger til denne faggruppa, med hhv Miano og Winroth som
veiledere. Faggruppa utformer utkast til utlysningstekster.
IAKH ble våren 2020 vertskap for UiO:Norden-forskergruppa Sivilsamfunn i Norden, med Sunniva Engh som
prosjektleder sammen med Klaus Nathaus og Ruth Hemstad (prosjekttilsatt som førsteamanuensis II). De
tre leder hver sin pilar i prosjektet. Forskergruppa har to stipendiatstillinger til utlysning, som finansieres av
og vil få arbeidsplass ved samarbeidspartnerne Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO og Copenhagen
Business School. Da UiO:Norden-søknaden ble sendt, var fakultetets stipendiatfordeling ikke klar, og IAKH
la ikke inn en egen stipendiatstilling i prosjektsøknaden. Det foreslås å fordele en stipendiatstilling til denne
UiO:Norden-gruppa. Prosjektlederne utformer i fellesskap utkast til utlysningstekst.

2

The Heritage Experience Initiative (HEI) er en av HFs strategiske forskningssatsinger, med IAKH som
vertsinstitutt i samarbeid med IKOS. HEI er i ferd med å tilsette en stipendiat som veiledes av Thora
Pétursdóttir som del av instituttets politikk med å gi nytilsatte veiledningsansvar. Siden denne stillingen
finansieres av HEI gjennom satsingsmidlene fra HF, har instituttet «spart» en stipendiatstilling. Det foreslås
derfor å fordele en ny stipendiatstilling til HEI, som vil kunne utlyse denne friere enn det som var tilfellet da
stipendiaten måtte knyttes til Pétursdóttirs veiledningskompetanse. HEI-ledelsen utformer utkast til
utlysningstekst.
Med samarbeidspartnere ved Universitetet i Warszawa ble IAKH våren 2020 tildelt midler til det treårige
forskningsprosjektet «Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the
Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300» (ELITES). Midlene, under NFRs Grieg-program for polsk–norsk
forskningssamarbeid, fordeles med 60 % til det polske universitetet og 40 % til UiO. De sistnevnte går i all
hovedsak til delvise frikjøp av prosjektdeltakerne – ved IAKH prosjektleder Hans Jacob Orning, Jón Vidar
Sigurdsson og Julie Lund – og en halv forskerstilling. Middelaldermiljøet har de senere år hatt godt
gjennomslag på søknader om eksterne forskningsmidler, publiserer mye og har hatt mange stipendiater
som har disputert eller står foran snarlig disputas. Miljøet har fått støtte av NFRs HUMEVAL-program for
oppfølging av humanistiske forskergrupper på internasjonalt nivå. Det foreslås at en stipendiatstilling
fordeles til ELITES-prosjektet. Prosjektleder ved IAKH har meddelt at han foretrekker å konvertere midlene
til
en postdok-stilling, og at prosjektet vil dekke kostnadsdifferansen. Prosjektledelsen utformer utkast til
utlysningstekst.
I tråd med instituttets gjeldende stipendiatpolicy har instituttleder forpliktet IAKH til å bidra med en ph.d.stipendiat i hver av de to ERC/Advanced Grant-søknadene som sendes fra instituttet denne måneden.
Denne forpliktelsen aktualiseres bare dersom søkerne får ERC-midler, hvilket vil utløse tilhørende
resultatbaserte bonusmidler til instituttet. Siden disse midlene med nåværende rammer vil kunne
finansiere stipendiatstillingen, ligger det i og for seg ingen økonomisk risiko knyttet til forpliktelsen, selv om
den reduserer instituttets økonomiske frihet, siden midlene ikke kan brukes til å finansiere annen
virksomhet.
Resonnementet over tilsier at instituttet bør kunne bidra, om enn i noe mindre skala, også ved Consolidator
og Starting Grant (som er noe mindre enn Advanced Grant): med midler tilsvarende en halv
stipendiatstilling.
Resultatmidler kommer med noen års forsinkelse, siden de beregnes ut fra snittet av de siste tre års EUfinansiering. En forpliktelse til å støtte ERC/AdG- og CoG-prosjekter ved IAKH med stipendiatmidler
innebærer derfor at IAKH på kort sikt vil måtte bruke midler satt av til egenfinansierte
rekrutteringsstillinger. Dette anses fornuftig siden ERC-prosjektene etter hvert vil tilføre instituttet flere
resultatmidler som kan benyttes fritt. Politikken tilsier imidlertid at IAKH ikke lyser ut ekstra
rekrutteringsstillinger i år. Midlene som er satt av til egenfinansierte rekrutteringsstillinger, holdes i bero
for å bidra til ERC-søknader som får tilslag (og som dermed utløser stipendiatgarantien, men på sikt vil
tilføre instituttet flere midler), og som en buffer for økonomisk trangere tider.

Forslag til vedtak:
IAKH ber fakultetet om å få lyse ut fem stipendiatstillinger høsten 2020. Disse fordeles som følger:
to ph.d.-stillinger tilknyttet faggruppa i eldre historie med hhv Daniele Miano og Anders Winroth som
veileder;
en ph.d.-stilling tilknyttet UiO:Norden-forskergruppa Sivilsamfunn i Norden;
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en ph.d.-stilling tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen The Heritage Experience Initiative (HEI);
en postdok-stilling tilknyttet det polsk-norske forskningsprosjektet ELITES under NFRs GRIEG-program,
forutsatt at prosjektet dekker mellomlegget.
IAKH vil dessuten bidra med en ph.d.-stilling i ERC/AdG-søknader, og en halv ph.d.-stilling i CoG og StGsøknader.
Stipendiatfordelingspolitikken evalueres i 2021, og denne evalueringen inngår i styrets beslutningsgrunnlag
for fordeling av stipendiater med tilsetting i 2022.

