
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2019 

 
Møtet ble satt 5. desember 2019, kl. 09.30, Møterom 652, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 11.40. 
 
Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Anne Helness (for Øystein Linnebo), Franco Trivigno, Kjetil 
Fallan (for Ellen Krefting), Pia Søndergaard, Max Johannes Kippersund, Nora Elise Holtskog, 
Jenny Hjertaas Ljønes 
 
Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Caroline Skei 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
Instituttleder orienterte om at hun ville fratre under D-sak 1, 
og overlate møteledelsen til sin stedfortreder Christine 
Amadou 
 
Godkjent uten merknader 
 
saksdokumenter:  
samtlige sakspapirer 
 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
Godkjent uten merknader 
 
saksdokumenter: 
protokoll fra styremøte 14. november 2019 
 

           

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 5. desember 2019: 
 
Knut Astrup og Anne Helness  

  
 
          

 

Orienteringssaker 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/samlefil-2019-12-05.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-11-14/vedlegg/signert-protokoll-november.pdf


O-SAK 1 Status tilsettinger pr. desember 2019 
 
saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. desember 2019 
 

           

O-SAK 2 tidsplan for Ark-undersøkelse 
 
Instituttleder orienterte om ny ARK-undersøkelse på IFIKK som 
skal gjennomføres i 2020. Styret uttrykte et ønske om å begrense 
ressursbruken for undersøkelsen.  
 
saksdokumenter: 

 forslag til tidsplan 

 ARK 2_0 og ARK HF 2020 

 ARK infomasjon for ansatte: norsk - engelsk 
 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 
 

Prosess ny instituttleder 2021-2024  
 
Styret diskuterte saken, og de ønsker at saken settes opp som 
en vedtakssak. På grunn av den korte tidsfristen må det derfor 
innkalles til et ekstraordinært styremøte den 16. januar 2020. 
Dette vil også gjør det mulig for styret å behandle en eventuell 
kunngjøringstekst før den vedtas i fakultetsstyret den 14. 
februar.  
 
saksdokumenter: 
saksframlegg 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
11/2019 

Møtedatoer instituttstyret 2020  
 
vedtak: Instituttstyret vedtok møtedatoer for 2020, i tillegg til et 
ekstraordinært styremøtet den 16.01.2020. 
 
saksdokumenter: 
saksframlegg 

 
 

 
 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/2019-12-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/2019-12-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/o-sak-2-forslag-til-tidsplan_ark-2020.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/o-sak-2-ark-2_0-og-ark-hf-2020.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/o-sak-2-ark-2_0-og-ark-hf-2020.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/o-sak-2-ark_info_anatte_2019_norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/o-sak-2-ark_info_ansatte_2019_english.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/d-sak-1-prosess-ny-instituttleder.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-moetedatoer-2020.pdf


V-SAK 5 
Saksnr.  
12/2019 

Budsjett 2020  
 
vedtak: Instituttstyret vedtok budsjett for 2020. 
 
saksdokumenter: 

 budsjettnotat 2020 

 tiltaksbudsjett 2020 

 

V-SAK 6 
Saksnr.  
13/2019 

Dimensjonering av IFIKK - Utredning av scenarier som viser 
ulike grep for å komme i økonomisk balanse i 2024  
 
vedtak: Instituttstyret vedtok at de foreslåtte scenariene 
utredes, dog med noen mindre endringer og tillegg: 

 Tillegg:  
o Det lages en oversikt over forholdstallet (økonomisk) 

mellom tildeling på bakgrunn av 
studiepoengsproduksjon og studieplasser for 
samtlige institutter ved HF, gjerne over de tre siste 
budsjettårene. 

o Som et underpunkt under scenariet som gjelder 
exphil bes det også om at det utarbeides en oversikt 
over hvordan inntekten for Exphil ville ha sett ut 
dersom man hadde hatt ulik vekting for 
studieplasser i HFs fordelingsmodell generert fra 
henholdsvis seminarvarianten og 
selvstudiumsvarianten, hvor en studieplass i første 
kategori ble gitt uttelling 1, mens det i andre 
kategori ble gitt 0,5. 

o En oversikt over hvor mye eksternfinansiert 
virksomhet som må til for å nærme seg økonomisk 
balanse, eksemplifisert med antall EU-prosjekter og 
NFR-prosjekter. 

 Endringer: 
o Administrativ bemanning – Styret ønsket 

konkretisering av scenarier og det ses på scenarier 
hvor man enten kutter all studieadministrasjon, eller 
kun beholder studieadministrative tjenester 

o Utrede muligheten for å oppløse instituttet – det 
understrekes at dette må sees på som et signal på 
hvor usikkert styre mener at situasjonen er 

o Å planlegge for underskudd også for 2024: dette 
scenariet erstattes med det mer presise: Utarbeide 
et scenario for balanse ved naturlig avgang, hvor 
man forsøker å vise ved hvilket tidspunkt man vil 
være i balanse, og hvordan sammensetningen av 
faggruppene ville se ut ved dette tidspunktet. 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/v-sak-5-budsjettnotat-2020.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/til-v-sak-5-tiltaksbudsjett-2020.pdf


 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

  
V-SAK 7 
Saksnr.  
14/2019 

 
Årsplan 2020-2021  
 
vedtak: Instituttstyret vedtok årsplanen med følgende tillegg:   

 Tiltak fra ph.d.-undersøkelsen settes opp på årsplanen 
(ansvarlig: ph.d.-leder) 

 
saksdokumenter: 

 IFIKKs årsplan 2020-2021 

 status for nåværende årsplan 

 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-dimensjonering.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/v-sak-7-ifikks-arsplan-2020-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-12-05/vedlegg/til-v-sak-7-status-ifikks-arsplan.pdf


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2019 

 
Godkjenning av protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 
desember måned 2019: 
 
 
 
 
                         Knut Astrup Bull                                                               Anne Helness 
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