
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2016 

Møtet ble satt 18. februar 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 12.00.  

Mathilde Skoie, Øystein Linnebo, Bente Larsen, Espen Schaanning, Talette Rørvik Simonsen, Pia 
Søndergaard, Knut Astrup Bull, Jostein Alfred Fossheim, Dag August Schmedling Dramer 

Niels Christian Hervig, Seksjonssjef – Økonomiseksjonen HF 

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. Skei 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  

Saksdokumenter: 

Samtlige sakspapirer  
Godkjent uten merknader 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra styremøte 10. desember 2015  
Godkjent uten merknader 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. februar 2016  

Saksdokumenter: 

Status tilsettinger ved IFIKK pr. februar 2016 

           

O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  
Instituttleder informerte om             

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/alle-sakspapirer-2016-02-18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-12-10/protokoll.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/styretfebruar-status-tilsettinger-ifikk.pdf


a) Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved IFIKK vår 

2016: spørreundersøkelse 15.02.-04.03. og 

tilbakemeldingsmøter i april/mai.  

b) NFR evaluerer Humaniora (HUMEVAL). Instituttet leverer 

materiale. 

c) Toppforsk: IFIKK har fått et Toppforskprosjekt, Conceptual 

Engineering 

d) Stortingsmelding om Humaniora: Frist for innspill 22.mai 
 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Prosess ny instituttleder  

Instituttstyret diskuterte om man skulle videreføre dagens ordning 

med tilsatt instituttleder eller om man skulle gå inn for valgt 

instituttleder. Etter en bred diskusjon av potensielle fordeler og 

ulemper ved begge variantene gikk styret ikke inn for å endre 

ordningen. IFIKK vil derfor videre følge prosess og tidsplan for 

ansettelse.  

Saksdokumenter: 

Notat fra administrativ leder 

Vedlegg: Prosess og tidsplan ved endring av ordning 
 

           

D-SAK 2 Ny stillingsplan - trinn I  

Instituttstyret diskuterte notatet og støttet den foreslåtte planen. 

I tillegg ønskes det at stillingsplanen ses i sammenheng med den 

strategiske planen for instituttet. 

Saksdokumenter: 

Notat fra administrativ leder 
  

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 1/2016 

Regnskapsrapport for IFIKK 2015 

Regnskapsrapporten 2015 ble enstemmig vedtatt 
           

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_humanistisk_forskning_i_Norge/1254011399850
http://www.hf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/beat-og-begrepsbygging-toppforskmidler-til-to-hf-.html
http://www.hf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/beat-og-begrepsbygging-toppforskmidler-til-to-hf-.html
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/dsak1-saksnotat-instituttleder.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/d-sak-1---vedlegg---endring-av-ordning-(2).pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/dsak2-saksnotat-stillingsplan.pdf


Saksdokumenter: 

Notat: Regnskap IFIKK 2015 
Artsbaserts rapport IFIKK ekskl. CSMN 
Artsbasert rapport IFIKK inkl. CSMN 
Artsbasert rapport CSMN basis 
Prosjektrapport inkl. CSMN 

V-SAK 4 
Saksnr. 2/2016 

Justering av stillingsplan - antikken 

Styret vedtok enstemming å justere IFIKKs nåværende stillingsplan 

slik at stilling nr. 10: Antikkens kultur og tradisjon: delt stilling 

idehistorie/klassisk deles i to separate stillinger, en i idehistorie og 

en i klassiske språk 

Dokumenter i saken: 

Saksframlegg: Justering av IFIKKs stillingsplan 2014-2018 

Stillingsplan for IFIKK 2014-2018 

Kunngjøringstekst for en førsteamanuensisstilling i idehistorie 

innen antikken 

Kunngjøringstekst for en førsteamanuensisstilling i klassiske språk 

 

           

Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 5 
Saksnr. 3/2016 

Innstilling - førsteamanuensis filosofi etter annengangsintervjuer  

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

Dokumenter i saken ble delt ut til stemmeberettigede 

styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Sorteringskomiteens anbefaling av 17. februar 2015 

 Sakkyndig komites anbefaling av 31. mai 2015 

 Merknad av 2. juni 2015 fra Franz Huber 

 Merknad av 2. juni 2015 fra Gretchen Reydams-Schils 

 Bedømmelseskomiteens svar på merknadene av 16. juni 2015 

 Oppfølgende kommentar av 17. juni fra Gretchen Reydams-

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/saksframlegg-v3-regnskap-ifikk-2015.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/artsbasert-rapport-ifikk-basis-eksl-csmn-desember.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/artsbasert-rapport-ifikk-basis-inkl-csmn-desember.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/artsbasert-rapport-csmn-basis-desember.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/prosjektrapport-ifikk-desember.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/saksframlegg-v4-justering-av-stillingsplan_2016.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2014/2014-11-13/vedlegg/v-sak-4-stillingsplan-endelig.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/idehistorie-utkast-til-kunngjoring-forsteamanuensis.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/idehistorie-utkast-til-kunngjoring-forsteamanuensis.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/vedlegg/kunngjoring-forsteamanuensis-klassisk.pdf


Schils 

 Innstillingskomiteens innstilling av 26. august 2015 

 Redegjørelse for styrets vedtak av 11. september 2015 

 Presisering fra innstillingskomiteen av 5. oktober 2015 

 Tillegg til innstillingen etter annengangsintervjuer av 9. februar 

2016 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 

 

Ordinære saker 

V-SAK 6 
Saksnr. 4/2016 

Eventuelt 
 
Studentrepresentantene ønsker seg bedre og mer synlig 
informasjon om arrangementer ved instituttet. 

 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html

