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Postdoktorstillinger og faglige satsinger ved IAKH 
 
Dags dato har IAKH et mindreforbruk på 28 millioner NOK. 
 
I forbindelse med stillingsplanarbeidet ble det laget et budsjett for perioden 2022-2032. Til grunn for 
budsjett ligger instituttets langtidsprognose som bygger på faktisk ramme for 2022 og estimerte 
rammer for årene 2023-2026. I årene 2027-2032 er studieplasser og resultatinntekter utdanning 
videreført på samme nivå som i 2026. Det samme er avlagte doktorgrader og publikasjonspoeng. 
Grunnlaget for nettobidrag og RBO midler 2022-2032 er eksisterende prosjekter, samt dummy 
bestående av 2 NFR og 1 MSCA hvert år. 
 
På utgiftssiden har vi lagt inn 44 faste vitenskapelige stillinger, forskutteringer av fire faste 
vitenskapelige stillinger,1 tre nye stillinger i administrasjonen,2 seks rekrutteringsstillinger,3 og fire 
3,5-årige postdoktorstillinger. Styret har direkte eller indirekte gitt sin tilslutning til alle 
utgiftspostene, bortsett fra de fire 3,5-årige postdoktorstillingene (kostnadene ved disse blir ca. 10.5 
millioner NOK). Det vil si at dette beløpet utgjør hoveddelen av vårt handlingsrom. 
 
Med alle de usikkerhetsmomentene knyttet til en slik langtidsprognose ser det ut til at budsjettet går 
omtrent i balanse. Langtidsprognosen 2022-2032 viser at instituttet har årlige isolerte merforbruk, 
og i 2029 vil det akkumulerte mindreforbruket være oppbrukt. Fra 2030 går instituttet over til å 
akkumulere merforbruk. Instituttet har pr i dag et større akkumulert mindreforbruk, og det er viktig 
å få tatt i bruk disse midlene de neste årene, for å unngå å havne i en situasjon der deler av 
mindreforbruket blir inndratt. Samtidig er det viktig at instituttet følger med på resultatutviklingen 
de neste årene, og at vi ikke legger oss på et for høyt kostnadsnivå ift inntekter, etter at det 
akkumulerte mindreforbruket er oppbrukt. 
 
Det er ikke noe som tilsier en økning i antall faste vitenskapelige stillinger. I forrige stillingsplan og 
den styret skal behandle på sitt møte 31. august er tallet på faste vitenskapelige stillinger satt til 44, 
31 i historie, ni i arkeologi, og fire i konservering. De eksisterende stillingene dekker det aller meste 
av dagens undervisnings- og veiledningsbehov. Studiepoengsproduksjonen har gått ned de siste 
årene, det er derfor ikke noe som tilsier en økning av tallet av fast vitenskapelige ansatte. 
 
Det er ingen grunn til å finansiere flere egenfinansierte rekrutteringsstillinger. I dag kan vi regne med 
fem slike årlig fra fakultet, styret har vedtatt at instituttet skal finansiere to hvert år i perioden 2022-
2024. I tillegg må vi regne med et uspesifisert antall rekrutteringsstillinger fra eksternfinansierte 
prosjekter. Det vil si at i 2023 og 2024 kan vi årlig utlyse syv til ni rekrutteringsstillinger. Det bør 
holde. 
 
Handlingsrommet vi har bør anvendes for å rekruttere postdoktorer på fagområder instituttet 
ønsker å prioritere. Denne problemstillingen ble diskutert på instituttkonferanse den 29.-30 mars. 
De om lag 60 deltakerne ble delt inn i ni grupper og disse ble bedt om å komme med tre forslag til 
temaer for de fire postdoktorstillingene, de temaene som fikk størst gjennomslag var; miljø, 
digitalisering, demokrati/styringssystemer og teknologi. 
 

 
1 Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov, Jon Vidar Sigurdsson og Marius Buning. 
2 Sak 53/21: IAKH2030. Strategisk plan for IAKH 2021-2030 
3 Sak 55/21: Fordeling av rekrutteringsstillinger ved IAKH 2022-2024. 
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Grunnen til å sette tidsrammen på disse stillingene ved 3,5 år, og ikke tre, er at 25% av stillingen vil 
da bli øremerket til undervisning, dermed vil de som tilsettes lettere kunne innlemmes i fagmiljøene, 
og vil kunne delta aktivt på alle lærermøter. Treårig postdoktorstilling har kun 10% 
undervisningsplikt. En 3,5-årig postdoktorstilling vil gi vedkommende mulighet for å heve sin 
undervisningskompetanse, og dermed stille sterkere senere ved en eventuell søknad til en fast 
stilling. Det er selvsagt også en mulighet for å sette tidsrammen til 4 år, en slik stilling vil også ha 25% 
undervisningsplikt, men fire slike stillinger ville øke lønnskostnadene med to år i henhold til fire 3,5-
årige stillinger. 
 
Det overordnede spørsmålet styret må ta stilling til er om vi skal utlyse fire 3,5-årige 
postdoktorstillinger i løpet av de neste tre-fire årene? 
 


