
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2017 

 
Møtet ble satt 14. september 2017, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
10.30. 
 

Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Linn Anette Thorsen (for Pia 
Søndergaard), Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Andrea Domaas 
 
Forfall: Haakon Bekeng-Flemmen 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær) 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent med følgende merknad fra Franco Trivigno: I forrige 
styremøte etterlyste han en oversikt over lønnskostnader for de 
vitenskapelig tilsatte sammenlignet med de administrativt 
tilsatte, og ba om at denne ble lagt fram for styret.  
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 15. juni 2017 

           

V-SAK 3 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne 
protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å 
godkjenne og undertegne protokollen for 14. september 2017: 
 
Ellen Krefting og Linn Anette Thorsen  

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. september 2017  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2017 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-09-14/vedlegg/samlefil-2017-09-14.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-09-14/protokoll-2017-06-15.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-09-14/vedlegg/styretseptemberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

D-SAK 1 Arbeid med ny stillingsplan for IFIKK  
 

Instituttleder orienterte om det pågående arbeidet med 
stillingsplanen. Styret bemerket at tidsplanen kan være noe 
optimistisk. De etterlyste også et konkret tall for hvor mange 
stillinger den nye stillingsplanen kan tenkes å inneholde. Hvor 
mange stillinger det er realistisk å tilsette i er avhengig av IFIKKs 
økonomi, og styret anbefaler at en i den nye stillingsplanen 
forutsetter at man som et minimum opprettholder dagens 
stillingsmengde. (En oversikt over dagens årsverk, samt avganger 
ved fylte 70 ble delt ut i møte). I tilfeller der man ser stor 
reduksjon i arbeidsstokken umiddelbart etter planperioden, kan 
man vurdere om dette, sett i sammenheng med at snittalder for 
pensjonering neppe vil være 70, vurdere å ta dette med i 
betraktning. Styret mener også at den strategiske dimensjonen i 
stillingsplanarbeidet er viktig, og man må markere tilstedeværelse 
i den diskusjonen som nå foregår rundt humaniora. Det er en 
utfordring at strategidokumentene stiller ulike forventninger: 
Tilstedeværelse i offentligheten kontra ren forskning?  En 
mulighet er å diskutere to ulike innretninger på de vitenskapelige 
stillingene.  
 
 

           

D-SAK 2 
 

Valg av styrerepresentanter: MVA og studenter  

 

Styret foretrekker at studentrepresentantene fortsetter den 

nåværende ordningen da den innebærer at representantene sitter 

over flere år og dermed opparbeider seg nyttig erfaring. 

Fagutvalgene har til nå tatt ansvar for å skaffe representanter, og 

dette er en ordning som fungerer bra. Ordningen har også 

legitimitet i studentmiljøet. For gruppen MVA anbefaler styret at 

det gjennomføres valg når det er skifter av representanter 

(eksempelvis har Ingrid Falkum trådt ut av styret og blitt erstattet 

av 1. vara. Det bør derfor gjennomføres valg på 2. vara da denne 

har rykket opp på 1. varas plass). 

 

           

   

 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-09-14/vedlegg/tabell-til-stillingsplanarbeidet.pdf
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