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Arbeid med ny stillingsplan 

Bakgrunn 
IAKHs forrige stillingsplan gjaldt for perioden 2018-2022. Alle stillingene i planen er besatt eller under 
ansettelse, med unntak av én stilling innenfor gjenstandskonservering. Utlysningen av den ble utsatt på 
grunn av arbeidet med Konserveringsstudiets revisjonsplan. Stillingsplanen for perioden 2023-2027 bygger 
på utkast som har vært diskutert på styremøter, allmøter, og instituttkonferanse. Utkast har også vært 
diskutert med tjenestemannsorganisasjonene i IDF-møte (informasjon, drøfting, forhandling) 10. mai 2022. 
 
Stillingsplanen for perioden 2023-2027 bygger på utkast som har vært diskutert på styremøter, allmøter, og 
instituttkonferanse. Utkast har også vært diskutert med tjenestemannsorganisasjonene i IDF-møte 
(informasjon, drøfting, forhandling) 10. mai 2022.  
 
I instituttets strategiske plan for 2021-2030, er det definert ambisjoner om å opprettholde og å styrke 
IAKHs ledende forskningsposisjon, både nasjonalt og internasjonalt, og «engasjere seg i fagdebatten om de 
store samfunnsutfordringene, f.eks. på områder som miljø, demokrati og det grønne skiftet.» Samtidig har 
instituttet ambisjoner om å heve nivået på undervisningen, gjøre den mer arbeidslivsrelevant, og styrke 
formidlingen. 

 

SituasjonsbeskrivelseD 

Dimensjonering av faste vitenskapelige stillinger var satt til 44 i forrige stillingsplan, 31 i historie, ni i 

arkeologi, og fire i konservering.  

Dimensjonering av faste vitenskapelige stillinger og fordeling mellom fagområder og perioder  

 FVA ved 

inngang til 

stillingsplan 

2018-2022 

 

Ønsket dimensjonering 2023-27 

Status 1.8.2022 

inkl. stillinger 

under ansettelse 

Arkeologi 9 9 4: Steinalder og bronsealder 9 
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1: Antikken 

3: Jernalder, vikingtid og middelalder 

1: Samtid 

Konservering 4 4 2: Gjenstand 

2: Maleri 

31 

Historie 31 3

1 

2: Antikken2 

5: Middelalder3 

4: Tidlig nytid 

6: 1800-tallet 

14: Samtid 

314 

Sum 44 4

4 

 43 

 

Kjønnsbalanse  
I dag er fire av de ni fast vitenskapelig ansatte i arkeologi kvinner, alle de tre ansatte i konservering er 

kvinner, og tretten av trettien i historie.5 I stillingsperioden for 2023-2027 er det ingen avgang i arkeologi, 

men én stilling er under utlysning, og uansett om den går til en mann eller en kvinne kan balansen ikke bli 

bedre. Det er gledelig å se at kjønnsbalansen i historie utvikler seg i riktig retning. Mannsunderskuddet i 

konservering har vært og er en kilde til bekymring. 

Sett under ett er kjønnsbalansen i de faste vitenskapelige stillingene ved IAKH tilfredsstillende. Det er 

likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene, og det blir en viktig utfordring å opprettholde denne balansen 

i årene som kommer. 

Avganger og antall stillinger som må utlyses 

 
Fag FVA i dag, inkl. stillinger 

under ansettelse 

Avganger 2022-2027 Avganger 2028-2032 

Arkeologi 9 1 0 
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Konservering 3 1 0 

Historie 31 46 5 

Sum 43 5 5 

 

Arkeologi  
Det vil være én avgang høsten 2022 (Christopher Prescott). Førsteamanuensisstillingen fra neolitikum til 
eldre jernalder, er under utlysning, trolig vil den som ansettes kunne tiltre sommeren 2023. Det lyses derfor 
ikke ut noen faste stillinger i arkeologi i perioden. 

Konservering 
Konservering har vært underbemannet siden Francesco Caruso sluttet sommeren 2019. Utlysning av en 

stilling i konservering har vært utsatt på grunn av Konserveringsstudiets revisjonsplan (KORP) som ble 

igangsatt i januar 2021. Det overordnede målet med dette arbeidet er å revidere dagens studieopplegg. 

Arbeidet med KORP er nå i sluttfasen, og oppstart er planlagt høsten 2024. 

Historie 
Historie vil ha tre avganger i perioden 2022-2027, én i norsk 1800-talls historie (Odd Arvid Storsveen 

(2022)), én i perioden etter 1800 (Øystein Sørensen (2024)) og én i norsk tidlig nytids historie (Finn Erhard 

Johannessen (2025)). 

Bistillinger og samarbeidsavtaler 
IAKH har hatt et tett samarbeid med en rekke institusjoner og museer, f.eks. PRIO, KHM, HL-senteret, NIKU, 

om forskning og undervisning. For å få en forutsigbarhet i dette samarbeidet har det vært nødvendig å 

inngå samarbeidsavtaler. Disse har i to tilfeller dreid seg om institusjonelle-toer-avtaler (det vil si en av 

avtale hvor IAKH kan hente ut lærerressurser fra vedkommende institusjon som tilsvarer 20 % 

førsteamanuensisstilling). 

De økonomiske rammene 
Den økonomiske situasjonen er per dags dato god, og langtidsprognosen er lovende.7 Malen for HFs 
stillingsplaner operer med en klar prioritering av stillinger. Den økonomiske situasjonen ved IAKH tilsier at 
det ikke er nødvendig, men utlysningene av stillingene bør likevel fordeles over hele stillingsplanperioden i 
tilfelle noe uforutsett skjer.  

 

Utlysning av stillingene 
2023 

• Én stilling i gjenstandskonservering (vår) 

• Én stilling i norsk tidlig nytids historie (høst) 

• Én stilling i norsk 1800-talls historie (høst) 
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• Én stilling i tidlig 1900-talls historie (høst) 
 

2024 

• Én stilling i norsk tidlig nytids historie (høst) 
2025 

• Tre skoletoere (vår) 
2026 

• Én stilling i malerikonservering (vår) 
 

 

 

Vedlegg:   

• Utkast til stillingsplan 2023-2027 

• Innspill fra Daniele Miano, Knut Ødegård og Søren Handberg 

• Tidsplan 

• Stillingsplan 2018-2022 

• IAKHs strategiske plan 2021-2030 

• Retningslinjer for stillingsplaner ved HF 

• HFs mal for stillingsplan  


