
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 
9/2016 
 

Møtet ble satt 8. desember 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 11.40. 
 
Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Schaanning, Øystein Linnebo, Jens Mangerud, Pia 
Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Arild Megard (for Maren 
Kildahl Fjeld) 

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

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader. Det kom to saker til eventuelt.  
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 17. november 2016 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. desember 2016  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. desember 2016 
 

           

O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  

 Alejandra Mancilla, som tiltrer som førsteamanuensis i 

filosofi den 15. desember, har fått støtte fra 

Polarforskningsprogrammet (NFR) for prosjektet «Political 

Philosophy Looks to Antarctica: Sovereignty, Resource 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/samlefil-2016-11-17.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/protokoll-2016-11-17.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/styretdesemberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Rights and Legitimacy in the Antarctic Treaty System». 

O-SAK 4 Instituttstyrevalg  

 resultater fra instituttstyrevalg 2016 
           

 

Diskusjonssaker 

 

D-SAK 1 
 

Fakultetets kommentarer til IFIKKs stillingsplan og svar på 
anmodning om å utlyse stilling 8 og 9 
 
Styret ønsket et annet svar fra dekanen, ikke minst et svar som 
svarte på våre argumenter. Styret leser imidlertid brevet som 
klinkende klart og basert på en politisk linje. På bakgrunn av 
dette mener styret følgende:  
 

           

  at det er viktig at Exphilreformen går som planlagt 

 at Instituttet fortsetter å bygge ned skillene mellom 

Exphil og filosofi og at Exphil er et felles ansvar for hele 

filosofigruppen  

 at man i arbeidet med justering av den nye 

stillingsplanen fortsatt primært ønsker førstestillinger i 

filosofi, men 

 at stillingene 8 og 9 utlyses som lektorstillinger slik 

fakultetet bestemte 

 Dette siste ville man ikke vedta over bordet, da saken 

var annonsert som en diskusjonssak. Styret ønsket 

derfor å behandle dette som vedtakssak på sirkulasjon i 

ekstraordinært styremøte den 15. desember. 

  

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Brev av 12. mai 2016 fra IFIKK til HF – anmodning om å 

lyse ut de to siste stillingene i IFIKKs stillingsplan 2014-

2018 

 Brev av 1. juni 2016 fra HF til IFIKK 

 Brev av 24. november 2016 fra HF til IFIKK vedrørende 

IFIKKs stillingsplan 2017-2021 

 Brev av 25. november 2016 fra HF til IFIKK vedrørende 

anmodning om å lyse ut de to siste stillingene i IFIKKs 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ifikk/aktuelt/saker/2016/host-2016/nye-medlemmer-i-instituttstyret-er-klare.html
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-svar-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/til-d-sak-1-dok1.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/til-d-sak-1-dok2.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/til-d-sak-1-dok3.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/til-d-sak-1-dok4.pdf


stillingsplan 2014-2018 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 38/2016 

Budsjett for 2017 
 

Vedtak: Budsjett for 2017 vedtatt 
 

Saksdokumenter: 
Saksframlegg 
 

           

V-SAK 4 
Saksnr. 39/2016 

Møtedatoer instituttstyret 2017 
 

Vedtak: Møtedatoer for 2017 vedtas, med unntak for møtet i mai 

som det skal finnes en annen dato for. Studentrepresentantene 

kan muligens ha vanskelig for å stille med 2 representanter på 

møte den 23. mars. 
 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg 

           

V-SAK 5 
Saksnr. 40/2016 

Forslag til eksterne styremedlemmer for 2017-2020 
 

Vedtak: Instituttstyret vedtar at Knut Astrup Bull blir fast ekstern 

styremedlem for perioden 2017-2020 og Hege Høsøien vara. 
 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg 

 

           

Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 6 
Saksnr. 41/2016 

Innstilling - førsteamanuensis i klassiske språk 

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

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Sorteringskomiteens anbefaling av 15. juni 2016 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/v-sak-3-saksframlegg-budsjett-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-moetedatoer-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-12-08/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-eksterne-styremedlemmer.pdf


 Merknad til sorteringskomiteens rapport fra Athanassios 

Vergados av 21. juni 2016 

 Merknad til sorteringskomiteens rapport fra Christian Laes 

av 21. juni 2016 

 Merknad til sorteringskomiteens rapport fra Carlo 

Scardino av 3. juli 2016 

 Bedømmelseskomiteens svar på merknad fra Athanassios 

Vergados, Christian Laes og Carlo Scardino av 02. 

november 2016  

 Bedømmelseskomiteens anbefaling av 17. oktober 2016 

 Merknad til bedømmelseskomiteens rapport fra Thorsten 

Fögen av 20. oktober 2016 

 Merknad til bedømmelseskomiteens rapport fra Klaas 

Bentein av 21. oktober 2016 

 Merknad til bedømmelseskomiteens rapport fra Boris 

Maslov av 24. oktober 2016 

 Bedømmelseskomiteens svar på merknad fra Thorsten 

Fögen av 31. oktober 2016 

 Innstillingskomiteens innstilling av 28. november 2016 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 

Vedtak: 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
 

V-SAK 7 
Saksnr. 42/2016 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved ConeptLab 
 

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

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 
 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Innstillingskomiteens innstilling av 28. november 2016 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 

ved UiO  

Vedtak: 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som postdoktor i 

tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

           

Eventuelt 

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


 Studentrepresentantene: Fakultetet fastslo høsten 2016 at studenter ikke skulle brukes i 

undervisning. På filosofi har man hatt lang tradisjon for bruk av masterstudenter i 

gruppeundervisning, men dette har derfor måttet avlyses for våren 2017. . Studentene 

har et stort ønske om at dette gjeninnføres og dette er også støttet av fagleder for 

filosofi.  

o Styret er enig i at dette burde gjeninnføres og ønsker en snarlig konklusjon fra 

fakultetet i denne saken slik at det kan gjeninnføres allerede fra høsten 2017. 

 Bente Larsen: I sammensetning av det nye instituttstyret har filosofi to representanter 

og idéhistorie én for de faste vitenskapelig ansatte. Det stilles derfor spørsmål om 

styresammensetning i fremtiden kunne være mer representativ i kategorien FVA for alle 

fagene, eventuelt gjennom en kvotering eller utvidelse av styret.   
o Sammensetning av styre er bestemt av fakultetet, og styrets medlemmer skal 

representere sine respektive valgkrets, dvs. FVA, MVA, TEK-ADM og studenter - 

ikke sine fag. Det er derfor viktig med en god rolleforståelse for 

styremedlemmene, og dette vil også bli tydeliggjort på opplæringsseminaret av 

det nye styret. 

 

 


