
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2018 

 
Møtet ble satt 26. april 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
11.25. 
 
Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Reidar Aasgaard (for Ellen Krefting), Øystein Linnebo, Emil 
Leth Meilvang, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Paal 
André Hermansen 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 
 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoller fra forrige styremøter  
 

Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 15. februar 2018 
Protokoll fra styremøte 22. mars 2018 
 

           

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 26. april 2018: 
 
Franco Trivigno og Dag August Schmedling Dramer 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. april 2018 
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. april 2018 
 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/vedlegg/samlefil-2018-04-26.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/protokoll-2018-02-15.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/protokoll-2018-03-22.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/vedlegg/styretaprilstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Orientering om IFIKKs økonomiske situasjon: Diskusjonsnotat 
om driftsbudsjett 
 

 Instituttledelsen har deltatt i lærermøter hos alle fagene 
og informert om den økonomiske situasjonen. 

 Instituttledelsen har også vært i møte med 
tjenestemannsorganisasjonene og redegjort for den 
økonomiske situasjonen. Referat fra IDF-møte avholdt 25. 
april forelå ikke til styrets møte, men instituttleder 
informerte fra møtet. Fra tjenestemannsorganisasjonene 
ble det spesielt understreket viktigheten av at man var 
tydelig på hvilke konsekvenser de foreslåtte kuttene har 
for de enkelte ansatte, og at det måtte komme klart fram 
hvilke konsekvenser en eventuell avvikling av 
billeddatabasen har for personalet.  

 Styret diskuterte kuttforslagene og disse vil bli justert i 
henhold til innspill som kom frem i møtet.  

 I forkant av styremøtet den 24. mai skal også alle ansatte 
ha mulighet til å diskutere kuttforslagene i fagmiljøene og 
komme med innspill (frist 15. mai). 

 Styret ønsker at det holdes et allmøte den 1. juni for å 
informere alle ansatte om vedtak i styret den 24. mai.  

Saksdokumenter: 
driftsbudsjettnotat 
 

           

D-SAK 2 Orientering om IFIKKs økonomiske situasjon: Diskusjonsnotat 
om dimensjonering av studier 
 

 Styret diskuterte hvilke føringer som skal ligge til grunn for 
en fremtidig dimensjonering av emnetilbud:   

o Fremste premiss skal være at emnetilbudet forblir 
faglig forsvarlig.  

o Det skal også tas hensyn til fagkompetansen man 
har tilgjengelig. 

 Styret ønsker derfor at emnetilbudet diskuteres i 
fagmiljøene med føringen at alle må kutte ressursbruk 
med 15%. Det skal være opp til fagene selv hvor man 
velger å kutte, om det er i emnetilbud, emneomfang 
(undervisningstimer), vurderingsformer eller uttelling  

 Det er også viktig en harmonisering av uttelling i 
arbeidspliktregnskap for emnene ved IFIKK; p.t. gis det ulik 
uttelling for like undervisningsformer, og delvis er 
uttellingen i tillegg i strid med HFs normer. 

 Den endelige avgjørelsen vil tas i de respektive 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/vedlegg/referat-idf-ifikk-2018-05-02.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-driftsbudsjett.pdf


programrådene etter vedtak i styremøtet den 14. juni. 
 
Saksdokumenter: 

 dimensjoneringsnotat 
 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/vedlegg/d-sak-2-saksframlegg-dimensjonering.pdf
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