
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2017 

 
Møtet ble satt 19. oktober 2017, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 10.40.  
 
Beate Elvebakk, Anne Helness (for Franco Trivigno), Kjetil Fallan (for Ellen Krefting), Øystein 
Linnebo, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Andrea Domaas, 
Gustav Jørgen Pedersen (til kl. 10.10). 
 
Niels Christian Hervig, Seksjonssjef i økonomiseksjonen på HF 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 
Instituttleder ba om at D-sak 1 ble behandlet før 
orienteringssakene, noe styret godtok 
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 14. september 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: 
 
Anne Helness og Dag Dramer 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2017  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2017 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/samlefil-2017-10-19.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/protokoll-2017-09-14.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/styretoktoberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


O-SAK 2 Oversikt over lønnskostnader 
 
Styre ble orientert om lønnskostnader ved IFIKK. 
 
Saksdokumenter: 
Oversikt over lønnskostnader 
 

           

O-SAK 3 Endring i tidsplanen for stillingsplanen 
 
Styret ble orientert om at diskusjonen om stillingsplanen skyves til 
styrets møte i november. 

 

 
Diskusjonssaker 

 
 

D-SAK 1 Budsjettprosessen høsten 2017 
 

Nils Christian Hervig fra fakultetet presenterte de økonomiske 
rammene for IFIKK: 

 IFIKK har fått en reduksjon i rammen grunnet omlegging av 
finansieringsmodellen ved UiO. Omleggingen innebærer 
blant annet at uttellingen for studiepoeng og 
publiseringspoeng er har blitt redusert. Resultatuttellingen 
fremover blir mer basert på avlegging av grader. De 
øremerkede midlene for tildelinger av SFFr og ERC grants 
har også blitt kuttet, og fases ut over tre år.  

 For å bedre økonomien bør man først og fremst se til å få 
flere avlagte studiepoeng og -grader, men også flere 
eksterne prosjektmidler. 

 Det er allikevel viktig å bevare kjernevirksomheten og ikke 
bare la insentivene styre. 

 
Styret påpekte at større uttelling for avlagte grader vil slå veldig 
uheldig ut for IFIKK som underviser Exphil og har flere studenter 
som ikke har planer om å fullføre grader. 
 
Styret diskuterte ulike grep for å begrense driftsutgifter, uten at 
en slik begrensning går ut over kjerneaktivitetene.  
 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Økonomisk ramme for IFIKK 2018 

 Vedlegg 1: Oversikt over resultatbasert finansiering 

 Vedlegg 2: Interne satser for studieplasser på HF pr. 
09.10.17 

 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/o-sak-2-loennskostnader.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-budsjett-hoest-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-d-sak-1-rammenotat.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-d-sak-1-vedlegg-1.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-d-sak-1-vedlegg-2.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-d-sak-1-vedlegg-2.pdf


Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
14/2017 

Regnskap for 2. tertial 2017 
 

Saksdokumenter: 

 Økonomirapport T2 HF 

 Regnskapsrapport inkl. CSMN 

 Regnskapsrapport uten CSMN 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporter IFIKK for 2. tertial 2017 tas til etterretning. 

           

 
V-SAK 5 
Saksnr.  
15/2017 

 
Kallelse - Førsteamanuensis II-stilling knyttet til UiO:Norden-
prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900" 
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Innstilling Henrik Edgren fra forskergruppen Offentlighet 
og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 

 
Vedtak: 
Instituttstyret innstiller på å kalle PhD Henrik Edgren til en 
førsteamanuensis II- stilling i tråd med innstillingen fra 
forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-
1900. 

           

   

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 6 
Saksnr.  
16/2017 

Tilsetting - stipendiat i filosofi - "Political Philosophy Looks To 
Antarctica" 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 11. oktober 2017 
 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/v-sak-4-regnskapsrapport-t2-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-v-sak-4-artsbasert-rapport-csmn-basis-august.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/artsbasert-rapport-ifikk-basis-eksl-csmn-august.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-kallelse.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-v-sak-5-innstilling-edgren.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-10-19/vedlegg/til-v-sak-5-innstilling-edgren.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


 
Vedtak: 
Instituttstyret tilsetter Yelena Yermakova i stillingen som 
stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
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