
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2016 

Møtet ble satt 21. april 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 

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

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 

Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 

Protokoll fra styremøte 17. mars 2016 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. mars 2016  
Saksdokumenter: 

Status tilsettinger ved IFIKK pr. april 2016 
           

O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  
Instituttleder informerte om følgende: 

 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved IFIKK: Tre av 
fem miljøer er nå ferdige med sine tilbakemeldingsmøter. 
Når alle miljøene er ferdige vil instituttet lage en 
oppsummering som både blir lagt frem for styret og 
kommer i en nyhetsversjon.  

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/samtlige-sakspapirer(1).pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/styret-protokoll-2016-03-17.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/styretapril-status-tilsettinger-ifikk.pdf


 Søkertall for årets opptak til bachelorstudenter og 
årsenheter. Det var generelt noe nedgang, og selv om totalt 
søkertall ved IFIKK gikk opp så var det en nedgang i 
førstevalgssøkere. Årsenhetene i idé- og kunsthistorie skiller 
seg positivt ut og ligger over HFs gjennomsnitt på 
førsteprioritetssøkende per plass.  

O-SAK 4 SAB-rapporten «en organisasjons- og beslutningsstruktur som 
understøtter UiOs strategiske mål» - invitasjon til høring 
  
Instituttleder informerte om SAB-rapporten. Det er nå en bred 
høring der folk kan ytre seg både som enkeltindivider og mer 
formelle høringsinstanser. Instituttleder ønsker at IFIKK lager et 
høringsutkast. IFIKKs lederteam vil lage et eget høringssvar som 
legges frem på neste styremøte. Faglederne vil be om innspill i sine 
respektive miljøer og synspunkter kan også meldes inn til 
instituttleder.  
 
Saksdokumenter: 
Invitasjon til høring 
 

           

O-SAK 5 Prosess ny instituttleder 
Instituttleder informerte om prosessen. Utlysningstekst ble vedtatt 
av TUV 22. april. Annonsen publiseres 2. mai med søknadsfrist 
1.juni. I innstillingskomitéen skal det være 2 vitenskapelige 
representanter fra instituttet og de skal pekes ut av styret i møtet 
16. juni. 

 

   

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Ny stillingsplan  

Instituttstyret diskuterte sakspapirene og ble enige om følgende 

punkter:  

 Dimensjonering: Omfanget i stillingsplanen er basert på både 

kartlagt behov og på erfaringer fra arbeidet med inneværende 

stillingsplan. Styret ga sin tilslutning til dette, men da under 

forutsetning av at det ble lagt inn obligatoriske stopp 

underveis der man evt. kunne foreta en justering.  

 Fordeling: Styret ga sin tilslutning til å arbeide videre med 

fordelingen i notatet.  

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/opptakstall2016-%282%29.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/sab-4-invitasjon-til-horing.pdf


 Exphil/filosofi: Når styret ønsker å gå videre med den skisserte 

fordelingen ligger det i dette at filosofi og exphil må bli sett 

under ett med tanke på undervisningsbehov og at det også 

fremover i hovedsak skal ansettes førsteamanuenser. For å få 

til dette må ressursbruken på exphil reduseres drastisk (se 

vedtakssak 3, saksnr. 8/2016) og fordelingen av 

undervisningen i exphil mellom filosofis og exphils ansatte 

justeres. Styret ønsket i denne forbindelse at filosofigruppen 

eksplisitt svarer på om de var klar over konsekvensene av at 

blandingsforholdene justeres og at svaret legges frem i neste 

møte. 

 Tempo: Styret mente det var viktig å sette i gang den første 

delen av stillingsplanen så raskt som mulig, i sær når det 

gjelder filosofi og klassisk siden de er faglig prioritert. 

 Begrunnelser: Styret tok faggruppenes innspill til etterretning, 

men ba om at filosofi spisset sitt innspill i strategisk retning, 

også med tanke på at det nå berammes for flere stillinger i 

faget. 

 Stillingsplan skal fortsatt vedtas i styremøte 16. juni. 
 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Innspill fra Exphil 
 Innspill fra Filosofi 
 Innspill fra Idehistorie 

 Innspill fra Klassiske språk 

 Innspill fra Kunsthistorie 

 Notat fra instituttleder 
 HFs retningslinjer for stillingsplaner ved HF 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 8/2016 

Nåværende stillingsplans stilling 8 og 9 

Styret vedtar å utlyse de to filosofistillingene i stillingsplanen som 

førsteamanuenser i henholdsvis praktisk og teoretisk filosofi med 

vekt på undervisning i exphil. Det er en forutsetning at 

strukturendringer foretas i tråd med administrasjonens 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/d_sak-1-arbeid-med-ny-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/innspill-stillingspl-fra-exphil.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/innspill-til-stillingssplanphilosophy-stillingsplanrev.2016.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/innspill-til-stillingsplan-idehistorie.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/innspill-stillinger-klassisk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/innspill-stillingsplan-kunsth.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/stillingsplannotat-fra-instituttleder.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/retningslinjerstillingsplaner.pdf


ressursberegninger. Strukturendringene bør implementeres høst 

2017, men de må være på plass aller senest vårsemesteret 2018.  

 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Nåværende stillingsplan 

 Romerbrevet fra februar 2014 

 Det humanistiske fakultets kommentarer til IFIKKs 
stillingsplan av 17.12.2014  

 Arbeidsgruppens rapport 
 Administrasjonens beregning av ressursbehov, samt ulike 

modeller for redusert ressursbruk 

 

 
Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 4 
Saksnr. 9/2016 

Innstilling - førsteamanuensis latin  
 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

           

V-SAK 5 
Saksnr. 10/2016 

 Innstilling - førsteamanuensis praktisk filosofi  

 Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 
førsteamanuensis. En B-protokoll følger saken. 

 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/saksframlegg-v8-stilling-8-og-9-i-stillingsplanen.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/2014/2014-02-27/d-sak-1anbefaling_roma_endelig-1.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/brev-fra-hf-17_12_2014.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/brev-fra-hf-17_12_2014.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/revisjonskomiteens-anbefaling-17.-mars-exphil.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/notat-ressursberegning.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/exphilmodeller-(2).pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-04-21/vedlegg/exphilmodeller-(2).pdf

