
Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 5. desember 2019 

Stilling Søknadsfrist Antall 
søkere 

Sorteringskomite Bedømmelses-
komite 

Intervjukomite Intervju- og 
prøveforel. 

IS 
Innstilling 

TUV 
Tilsetting 

PhD-stipendiat 

filosofi, tilknyttet 

Centre for 

Philosophy and the 

Sciences, finansiert 

av UiO:lilfe science 

2019/7192 

31.08.2019 46 Sebastian Watzl, 
Gry Oftedal, Carl 
Henrik Gørbitz 

14.11.2019 06.12.2019 

Postdoc filosofi, 

tilknyttet 

ConsciousBrainConc

epts  

2019/12602 

31.01.2020 Sebastian Watzl 

Vedtak i tilsettingsutvalget: 

 Andreas Brekke Carlsson er tilsatt i 20 % stilling som førsteamanuensis II tilknyttet ConceptLab den 8.11.2019. Tilsettingen er på en periode for inntil

1 år og 11 måneder med siste tilsettingsdag 30.06.2021. Stillingen finansieres av NFR.

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/tilsettingsutvalg-for-vitenskapelige/


Forslag til tidsplan - ARK 2020

Måned Uke Aktivitet Kommentar 

November 47
Sette opp en aktivitets- og 

tidsplan

Begynne å se på behov for ressurser og fakultets/sentral støtte i forbindelse med 

gjennomføringen.

48 planleggingsmøte

Deltagere: Instituttleder, administrativ leder og verneombud. Avklare 

gruppeinndeling, sette av tid og dato for kartlegging- og tiltaksutviklingsmøtene (ev. 

dagsseminar). Avklare faglige støttespillere og hvilken ressurs som kan benyttes som 

administrativ hjelp i forbindelse med gjennomføringen. 

49/50 ARK på instituttstyremøtet Informere instituttstyret. Invitere verneombud

49/50 Informere faggruppeledere Invitere verneombud

49/50 Informasjon til alle ansatte
Få alle ansatte til å sette av dag og tid i kalenderen til kartleggings-

tiltaksutviklingsmøtet

Desember 50 Informasjonssider

Informasjonssidene vedrørende Ark er planlagt ferdig for testing 10. desember. 

Sende navn på en eller to personer som kan teste og gi en tilbakemelding på disse. 

Navn sendes til Tonje Olsen. Lenke sendes ut 11.12.2019

50
Sende oversikt over ansatte og 

gruppeinndeling
Grovsortering foretas av personal. Sendes til Tonje Olsen innen 12.12.2019

50 Planleggingsmøte

Deltagere: Instituttleder, administrativ leder og verneombud (ev. administrativ 

ressurs). Beslutte hvordan dere ønsker å gi informasjon om gjennomføringen til alle 

ansatte

2 Ressurspersoner Navn på eventuelle faglige støttespillere og administrativ ressurs sendes Tonje Olsen



3 Informasjon
Informasjon sendes ut til alle ansatte. Informasjon gis muntlig i den faste 

møtestrukturen ved instituttene, gjerne via blant annet faggruppeledere. 

Januar 3 Informasjon
Legge ut informasjon vedrørende ny runde om ARK på instituttets nettsider/blogg 

etc. 

3 Nettsider Informasjonssider vedrørende ARK publiseres 13. januar 2020

4 ARK-dagskurs 21.01.2019
Informasjon om den nye ARK modellen samt opplæring i prosessen. Inviterte er 

instituttledere, administrative ledere og verneombud

6 Informasjon 
Påminnelse om at undersøkelsen sendes ut, samt oversikt over kontaktpersoner og 

lenke til informasjonssider

Dato for møtene
Sende datoer og tid for kartlegging- og tiltaksutviklingsmøtene til Tonje Olsen, samt 

antatt ønske/behov for støtte og hjelp i prosessen. 

Februar 7 Spørreskjema ute Spørreskjema sendes alle ansatte 10. februar 2020

8 Spørreskjema ute Purring 1 sendes fra NTNU til alle ansatte

9 Spørreskjema ute Purring 2 sendes fra NTNU til alle ansatte. Svar må være inne innen 01. mars 2020

9 Gruppeinndeling Avklare gruppeinndeling for tiltaksutviklingsmøtene 

10 tom 12 Utvikling av rapport NTNU jobber med undersøkelsen

Mars 11 Invitasjon Invitere alle ansatte til kartleggingsmøte og tiltaksutviklingsmøtet

13/14
Mottak av resultatene fra 

undersøkelsen

Gjennomgang av resultatene med sentral og fakultetets ressurs. Se på hvilke 

resultater som særlig bør vektlegges, hva som skal følges opp og hvordan.

14 Lederopplæring
Opplæring i å holde og fasilitere kartleggings- og tiltaksutviklingsmøter. Dato for 

dette er ikke satt. 



April 14 Planleggingsmøte
Deltagere: Instituttleder, administrativ leder, verneombud og administrativ ressurs 

(ev. prosjektleder og/eller annen støtte)

16 Kartleggingsmøtet 

ca. 3 timer eventuelt slå dette sammen med tiltaksutviklingsmøtet på et 

heldagseminar. Tilbakelesing av resultatene samt diskusjon om tematikk det er 

ønskelig å jobbe med i tiltaksutviklingsmøtet(ene). 

16 Planleggingsmøte

Deltagere: Instituttleder, administrativ leder, verneombud og administrativ ressurs 

(ev. prosjektleder og/eller annen støtte). Etter kartleggingsmøtet, hvordan best jobbe 

med ønsket tematikk. 

18/19 Tiltaksutviklingsmøtet ca. 3 timer 

Mai 20 Oppsummering Hva som skal følges opp og hvordan. Prioritere og iverksette tiltak

23 FaktaARK II NTNU sender ut faktaARK II

Juni 25 FaktaARK II Besvare FaktaARK II. Deltakere: leder og verneombud.

August 34 Resultater Overlevering av resultater fra faktaARK II

35 Evaluering Evaluering av prosessen 



ARK 2016 erfaringer og 

fra ARK 1.0 til ARK 2.0



Revidering av KIWEST

• Hvorfor:

– Erfaringer fra praksis gjennom fem år 

– Statistiske valideringer 

– Mer offentlighet

• Hvordan:

– Innspill fra høring om ARK i sektoren (vinter/vår 2018)

– Innspill fra ARK- konferansen 2018

– Arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiO, UiB, 

UiT, UiA, NTNU, HiØ og NHH (sept. 2018 – mars 2019

– ARKs Styringsgruppe

– Testversjon sendt til 124 personer ved UiA, UiO, UiB, USN, 

NTNU, HiØ og NTNU.

• Respons fra 53 personer. 17 av disse sa eksplisitt at de mente 

testversjonen var bedre enn KIWEST 2.0, 16 sa de mente de 

viktigste forholdene ble belyst



• Hva:

– Spørreskjema med 85 spørsmål (tidligere 122) 

– To valgfrie moduler (en eller begge kan velges -på 

institusjonsnivå)

• Jobbusikkerhet/turnoverintensjon (8 spørsmål) 

• Omstilling (3 spørsmål) 

– 10 skalaer (tematikk) blir uforandret og kan 

sammenlignes mot tidligere 

– Tre samtykker – GDPR

Revidering av KIWEST forts.



Revidering av KIWEST forts.

– Tematikk (skala) som belyses: 

• Ledelse –medarbeiderskap: →Ledelse, informasjon og 

medvirkning, kollegafellesskaps, sosialfaglig fellesskap. 

• Organisatoriske forutsetninger →Støtte til forskning og 

undervisning, kultur for utvikling • Opplevd kontroll over 

arbeidsmengde og arbeidsdag

• Relevans i oppgaver, Tidspress, Rolleklarhet, 

Kompetanse og utviklingsmuligheter

• Valgfrie moduler: →Jobbusikkerhet og omstilling



Revidering av KIWEST forts.

– Tematikk som ikke belyses:

• Samarbeid/samhandling utenfor egen enhet –vertikalt 

og horisontalt i organisasjonen.

• Inkludering og kulturelt mangfold, ulike livsfaser eller 

ulike funksjonsnivå.

• Organisatoriske forutsetninger som fysiske rammer, dvs. 

tilgang på rom og/eller kvalitet på rom (cellekontor, åpne 

landskap, aktivitetsbaserte løsninger).

• Digitalisering, teknologiutvikling, fusjons-, 

omorganiserings- eller flytteprosesser.

• Geografi (flere campus, fjernledelse).

• Tilgjengelig støtte overfor teknisk/administrativt ansatte.

• Administrative systemer og strukturer.



ARK 2.0 - prosessen



Ny runde med ARK ved HF 2020
• Forberedelser og forankring frem mot desember

– LAMU er styringsgruppe

– Monica Bakken er prosjekteier

– Instituttene driver selv prosessen

– ARK-dagskurs med alle lederne og VO 21. januar 

• Spørreskjema slippes i februar

• Fakultetet mottar resultatene i mars

• Kartlegging- og tiltaksutviklingsmøter i april/mai

• Oppfølging og evaluering i august/september



ARK 2016

• Svarprosent var 79,1

• 38 grupper ved fakultet

• Fornøyd med organiseringen fra fakultetet, 

UiO og NTNU

• Fornøyd med prosesslederne

• Faglige støttespillere fungerte godt



ARK 2016

• Utfordringene :

- Tilbakemeldingsmøtet, mange hadde lavt 

fremmøte

- Få konkrete og gjennomførbare tiltak

- VO rolle og funksjon

- Rollen til prosjektlederne ved enhetene

- Ulik gruppeinndeling

- For stor ressursbruk i forhold til effekt?



Anbefaling fra fakultet

• Færre grupper

– 3 nivåer; faste og midlertidige vitenskapelig og 

administrativt ansatte

• Legge tiltaksutviklingsmøtene til et 

heldagseminar

• Sette av en administrativ ressurs til hjelp i 

gjennomføringen

• Finne faglige støttespillere

• Sette av tid og kommunisere datoene ut tidlig

Disse punktene er kun å anse som en anbefaling og 

enheten må selv bestemme hva som vil fungere best. 



Tidsplan frem mot utsendelse av 

undersøkelsen

• LAMU – 21. november

– LAMU vil ta stilling til hav som er kriteriene for å 

kunne delta

• Informasjonssider på nett

– Klare for testing 10. desember

• Oversikt over ansatte

– Sendes NTNU 16. desember

• Dagseminar

– 21. januar ARK-dagskurs 

• KIWEST 3.0

– Skjema ute i uke 7, 8 og 9



Arbeidsmiljø- og 

arbeidsklimaundersøkelser

Gjennomføring av ARK ved HF

2020



ARK – hva og hvorfor?

• En arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for å 

kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet
– Laget av vår sektor for vår sektor

– Basert på forskning 

– Dataene er underlag for forskning

• Verktøy for å analysere hvordan de ansatte har det 

og hvor mye engasjement og trivsel de opplever på  

jobben

• Basert på analysen kan vi utarbeide tiltak for at alle 

ansatte skal få en bedre arbeidshverdag og oppleve 

mer engasjement



ARK – hva og hvorfor? forts.

• For å gjøre INSTITUTTET til en helsefremmende 

arbeidsplass 

https://www.youtube.com/watch?v=ymsTWoPpPkg

https://www.youtube.com/watch?v=ymsTWoPpPkg


Formålet med å gjennomføre ARK

• ”Gi legitimitet for å gjennomføre tiltak som utvikler 

organisasjonens arbeidsmiljø, kultur og organisering”

• Eller sagt på en annen måte: 

”Du KAN og MÅ være med på å bestemme hvilke tiltak 

som trengs der hvor DU jobber !”



Hva løses ikke med ARK

• Konflikter

– Eksisterende konflikter i et miljø (må løses gjennom 

de eksisterende konflikthåndterings-rutinene)

• Varsling

– Kritikkverdige forhold (følg varslingsrutinen)



Hvem jobber med ARK på instituttet

• Instituttleder NAVN

• Administrativ ressurs for gjennomføring av ARK: 

NAVN

• EV. Faglig støttespiller: NAVN

• Lokalt verneombud: NAVN

• Prosjektleder ved fakultet: Tonje Olsen



Hva skjer når?

• 10.2. - 1.3.: Spørreundersøkelse

• April/mai: Kartlegging/tiltaksutviklingsmøte(r)

• Vår-høst 2020: Handlingsplaner (på bakgrunn av 

tiltaksutvikligsmøtet)

• Fra høsten 2020 og fram til neste ARK-

undersøkelse: Gjennomføring av tiltak og evaluering



Oppslutning = pålitelige resultater

• For å få mest mulig pålitelige resultater, trenger vi en 

så stor oppslutning som mulig.

• … og det kommer gavekort til enheten med størst 

oppslutning!

• God oppslutning legger et godt grunnlag for bedre 

framtidig arbeid: ARK skal gjentas i 3-årssykler.



Undersøkelsen 10.2. – 3.3.

• Du får en e-post med en personlig lenke til et 

spørreskjema (NTNU er avsenderen)

– Har du ikke fått e-posten, si ifra til leder eller lokal 

prosjektleder

• Det tar ca 20 minutter å svare på skjemaet

– Gjør alt på en gang (du kan ikke lagre!)

• Skjemaet må besvares innen tre uker

• Det blir sendt ut to påminnelser til dem som ikke har 

svart 

Aldri, aldri, aldri videresend e-posten med linken i til noen andre.

Absolutt aldri…



Undersøkelsen 10.2. – 3.3.

• Du velger om du skal svare på norsk eller engelsk

• Hele skjemaet må besvares i en omgang, men det er 

mulig å ikke svare på alle spørsmål eller å overskrive 

senere.

Hele spørreskjemaet + beskrivelse av alle indeksene ligger 

tilgjengelig på: http://www.ntnu.no/ark/ressurser

Her finner du også FAQ om bl.a. oppfølging av undersøkelsen, 

anonymitet, forskningen på svarene mm.

http://www.ntnu.no/ark/ressurser


Undersøkelsen 10.2. – 3.3. forts.

Hvem får invitasjon til å svare på spørreskjemaet?

• De som har minst 40 % stilling og har vært ansatt i 

minst tre måneder.

• Hvis du mener at du er innenfor kriteriene, men ikke 

får invitasjon, kontakt den administrative ressursen.



Spørsmålene - eksempel



Hvem er din nærmeste leder? 

• Noen av spørsmålene handler om nærmeste leder.

– Det er instituttleder for alle vitenskapelige ansatte.

– Det er administrativ leder for administrasjonen.

• Dette gjelder selv om instituttet er delt opp i mindre 

enheter i forbindelse med gjennomføring av 

undersøkelsen.

• Hvis du er ny, eller usikker på hvem som er din 

nærmeste leder, kan du kontakte prosjektledelsen



Enheter

• Instituttet er delt inn i mindre enheter / faggrupper for 

denne undersøkelsen.

• Vi får i tillegg resultatrapport felles for instituttet.

• Kartleggingsmøtene følger enhetene.

• Vi kan jobbe med arbeidsmiljø både i de nærmeste 

fagfellesskapene og felles på instituttet.



Hvorfor skal jeg bruke 20 minutter av 

min tid på å besvare spørreskjemaet? 

• Fordi det handler om DIN arbeidsplass og hvordan 

DU har det.

• Fordi alle svar er viktige. 

• Fordi det vil bidra til at instituttet og UiO blir en bedre 

arbeidsplass.



Hva skjer etter at du har svart? 

• Resultatene fra undersøkelsen vil bli gitt som enkle 

oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. 

• Rapportene som kommer ca tre uker etter 

undersøkelsen, brukes for å planlegge et 

tilbakemeldingsmøte



Kartleggings-/tiltakutviklingmøtene

• Ca. 3 + 3 timer i april/mai.

• Presentasjon av ARK-rapporten for instituttet og 

enheten / faggruppen.

• Gruppearbeid: tolkning av rapporten og 

diskusjon/forslag til tiltak.

• Informasjon om videre oppfølging



Blir resultatene fulgt opp? 

• Instituttledelsens ansvar.

• Status for oppfølging blir etterspurt i HFs lokale 

arbeidsmiljøutvalg, LAMU.

• Verneombudene skal inviteres inn i 

oppfølgingsarbeidet.



Kan svarene spores tilbake til meg? 

• Nei: ferdige resultatpresentasjoner inneholder ikke 

opplysninger om alder, kjønn, stillingskode o.l

• Nei: alle ansatte vil bli betraktet som en gruppe i 

analyser.

• Nei: alle svar lagres på en egen server uten 

internettforbindelse.



Skal det forskes på dine 

opplysninger? 

• Du svarer ja eller nei. 

• Alle data til forskning blir avidentifisert.

• Dataene ligger i en database ved NTNU og 

forskningsprosjektene må godkjennes av NSD



Hvem kan du kontakte dersom du lurer 

på noe?

• Spør din egen leder eller lokal administrator først.

• Ledere og verneombud kan også stille spørsmål til 

prosjektleder for ARK-HF:

– Tonje Olsen, t.n.olsen@hf.uio.no

mailto:t.n.olsen@hf.uio.no


Mer informasjon om ARK

• Fakultetets egne informasjonsider om ark blir gjort 

tilgjengelig fra midten av januar.

• Prosjektsiden til UiO: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/

• ARK sidene til NTNU: www.ntnu.no/ark

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/
http://www.ntnu.no/ark


Takk for at dere vil være med å bidra 

til arbeidsmiljøet vårt! 

Spørsmål?



Working environment and labour 

climate surveys 

Implementation of ARK at the Faculty of 

Humanities 2020



ARK – what and why?

• A working environment and climate survey to map 

the psychosocial working environment: 
– Made by our sector, for our sector

– Research-based

– The data will form the basis for further research

• A tool used to analyse how the employees feel and 

how much commitment and well-being they 

experience at work. 

• On the basis of the analysis, we can prepare 

measures to improve the job situation of all 

employees and enhance their feeling of commitment. 



ARK – what and why? Cont. 

• To turn the DEPARTMENT into a workplace that 

promotes good health 

https://www.youtube.com/watch?v=ymsTWoPpPkg

https://www.youtube.com/watch?v=ymsTWoPpPkg


The objective of implementing ARK

• ‘To ensure legitimacy for the implementation of 

measures that develop the organization’s working 

environment, culture and organization’

• Or, in other words: 

‘You CAN and MUST take part in identifying the 

measures that are needed in YOUR workplace!’



Problems that ARK cannot solve

• Conflicts

– Existing conflicts within a community (must be solved 

through existing routines for conflict resolution).

• Whistleblowing

– Reprehensible conditions (use the whistleblowing 

routine).



Who is working with ARK in your 

department?

• Head of Department: NAME

• Administrative resource for implementation of ARK: 

NAME

• EV. Expert adviser: NAME

• Local safety representative: NAME

• Project manager at the Faculty: Tonje Olsen



What happens when?

• 10 February – 1 March: Survey

• April/May: Feedback session 

• Spring-autumn 2020: Action plans (based on the 

feedback sessions)

• From the autumn of 2020 until the next ARK survey: 

Implementation of measures and evaluation 



High response rate = reliable results 

• To obtain the most reliable results possible, we need 

as many as possible to respond.

• ... and there will be a gift certificate for the unit that 

has the highest response rate!

• A high response rate will provide a good basis for 

better work in the future: ARK will be repeated in 

three-year cycles.



The survey, 10 February – 3 March 

• You will receive an email with a personal link to a 

questionnaire (sent by NTNU).

– If you did not receive the email, notify your superior or 

the administrative resource. 

• Responding to the questionnaire will take 

approximately 20 minutes. 

– Do it all in one go (you cannot save the form!)

• You must respond within three weeks.

• Two reminders will be sent to those who have not 

responded. 

Never, never, never forward the email with the link to someone 

else.

Absolutely never …



The survey, 10 February – 3 March, 

cont. 
• You can choose to answer the questions in Norwegian or 

English. 

• The entire questionnaire must be completed in one go, but you 

may choose not to answer some questions or to overwrite 

previous answers.

The entire questionnaire, with descriptions of all indices, is 

available at: http://www.ntnu.no/ark/ressurser. 

Here you can also find an FAQ on how the study will be followed 

up, anonymity, research on the responses etc.

http://www.ntnu.no/ark/ressurser


The survey, 10 February – 3 March cont.

Who will be invited to respond to the 

questionnaire?

• Those who are employed in a 40% FTE or more and 

have been employed for at least three months.

• If you believe that you are encompassed by these 

criteria, but have not received an invitation, you 

should contact the administrative resource .



The questions – examples



Who is your immediate superior?

• Some of the questions focus on your immediate 

superior.

– For all academic staff members, this is the head of 

department.

– For administrative staff members, it is the head of 

administration.

• This applies even if the department has been divided 

into smaller units for the purposes of this survey. 

• If you are a new employee or uncertain as to who 

your immediate superior is, you can contact the 

project management.



Units 

• The department has been divided into smaller 

units/groups for the purposes of this study.

• In addition, we will receive reports for the department 

as a whole.

• The feedback sessions will take place at the unit 

level.

• We can address working environment issues in our 

immediate community as well as at the department 

level.



Why should I spend 20 minutes of my 

time to respond to the questionnaire?

• Because it concerns YOUR workplace and how YOU 

feel in it.

• Because all responses are important.

• Because it will help the department and UiO become 

a better workplace.



What happens when the responses 

have come in?

• The results from the survey will be presented as 

plain overviews with figures for averages and 

dispersion. 

• The reports, which will be out approximately 3 weeks 

after the survey, will be used to plan a feedback 

session.



The feedback sessions 

• Approximately 3 + 3 hours, in April/May.

• Presentation of the ARK report for the department 

and the unit/group.

• Group work: interpretation of the report and 

discussion/proposals for measures.

• Information on the further follow-up.



Will the results be followed up?

• Responsibility lies with the department management.

• Follow-up status will be requested by the Faculty’s 

local working environment committee, LAMU.

• The safety representatives shall be invited to 

participate in the follow-up.



Can my answers be traced back to 

me?

• No: the final presentations of results will not include 

any information on age, gender, position code etc.

• No: in the analyses, all employees will be regarded 

as a single group.

• No: all answers are stored on a separate server with 

no Internet connection.



May your information be used for 

research purposes?

• You can answer yes or no.

• All data used for research purposes will be de-

personalized.

• The data are stored in a database at NTNU, and 

research projects are subject to approval by the 

Norwegian Social Science Data Services (NSD).



More information on ARK

• The faculty’s information page will be available from

mid January.

• UiO’s project page: 
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/

• NTNU’s ARK pages: www.ntnu.no/ark

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/
http://www.ntnu.no/ark


Thank you for wanting to help improve 

our working environment!

Any questions?



Prosess ny instituttleder 2021-2024 

Bakgrunn 

Tilsettingsperioden for sittende instituttleder løper ut 31.12.2020. 

I følge Styringsreglementet og administrasjonsreglemet for IFIKK  heter det at ”Instituttleder velges 

eller tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, jf. § 4, se også § 5.” I 

IFIKKs styremøte den 17. april 2008 ble det vedtatt at stillingen som instituttleder skulle tilsettes. 

Universitetsstyret har imidlertid bestemt at det til enhver tid er opp til instituttene om man skal ha 

valgt eller tilsatt leder. Se også Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. 

Beskrivelse av ordningene 

Forholdet til styret og stillingsbeskrivelse er den samme for valgt og tilsatt instituttleder. Forskjellen 

ligger i  

a) Prosessen:  

Ved tilsetting vil styret bli forelagt en kunngjøringstekst som vedtas av fakultetsstyret. 

Instituttet oppnevner en intervjukomite bestående av representanter fra instituttet, 

dekanatet og organisasjonene. Komiteen velger ut søkere til intervjuer, gjennomfører disse, 

og levere sin rapport til IFIKKs styre. Styret avgir så sin innstilling, og fakultetsstyret tilsetter.  

Ved valg vil Fakultetsstyret nedsette en valgkomite som har som oppgave å sørge for at 

stillingsbeskrivelsen gjøres kjent for både velgere og potensielle kandidater, presentere 

kandidatene på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner 

for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. Valget foregår som direkte 

valg (fortrinnsvis elektronisk).  

b) Kandidattilfanget: Ved tilsetting kan både eksterne og interne komme i betraktning, mens det 

kun er fast vitenskapelig ansatte i minst halv stilling som kan velges. 

Tidsplan 

Dersom styret ønsker å opprettholde gjeldende ordning, gjelder følgende tidsplan for prosessen: 

 Kunngjøringsteksten godkjennes av fakultetsstyret 14. februar 2020 

 Kunngjøring 17. februar 2020 

 Søknadsfrist 6. mars 2020 

 Tilsettingsvedtak i fakultetsstyret 12. juni 2020 

 Tiltredelse vil kunne skje fra 1. januar 2021 

 

Om styret ønsker en endring av gjeldende ordning, er dette en sak som må fremmes for 

Universitetsstyret. En eventuell endring av ordningen med tilsetting av instituttleder må avgjøres før 

en eventuell stillingskunngjøring. Styret får seg derfor forelagt saken til diskusjon i inneværende 

møte slik at det er mulighet for å behandle et eventuelt endringsvedtak i styrets første møte den 13. 

februar. 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ifikk/beslutninger/instituttleder/administrasjonsreglement.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/tilsetting-ledere.html
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Møtedatoer instituttstyret 2020 
 
Følgende møtedatoer foreslås for instituttstyremøtene i 2020: 

torsdag 13. februar 

torsdag 12. mars 

torsdag 23. april 

torsdag 14. mai 

torsdag 11. juni 

torsdag 17. september 

torsdag 15. oktober 

torsdag 12. november 

torsdag 10. desember 

 

Vedtaksforslag: 
Instituttstyret vedtar møtedatoer for 2020. 
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Budsjett 2020 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok den 19. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske 
fakultet på 646,9 millioner kroner for 2020. Det er en økning på 6,3 millioner kroner (ca. 
1 %) sammenlignet med 2019. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes kutt i 
rammen grunnet rammekutt (8,2 millioner kroner) og avbyråkratisering- og 
effektiviseringskutt (3,3 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. Rammekuttet er 
omdisponering av midler på UiO til forpliktelser og nye prioriteringer på bygg og 
vedlikehold. 
 
Budsjett 2020 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i 
fakultetsstyremøtet den 25. oktober. Rammekuttet for 2020 fordeles pro rata til 
instituttene basert på vedtatt ramme for 2019 med fratrekk for øremerkinger. 
Avbyråkratisering- og effektiviseringstrekk tas i sin helhet av fakultetsadministrasjonen.  
 
Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig 
akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse 
fryses.  
Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i 
økonomisk balanse innen år 2024. For IFIKKs del betyr dette at man må redusere 
kostnaden med 8 millioner i snitt hvert år, i tillegg til at man skal hente inn et 
akkumulert merforbruk på 16 millioner.  
Styret har bedt om at det utarbeides ulike scenarier over hva som skal til for at det kan 
oppnås tilnærmelsesvis balanse, og vil i dette møtet fatte endelig vedtak om hvilke 
scenarier som skal utredes ytterligere. Resultatet av utredningen vil gi et inntrykk av 
hva slags tiltak som må til for at IFIKK skal komme i balanse i 2024.  
 
Under vises resultatbudsjett for 2019 og 2020.  
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Tabell 1: Resultatbudsjett  

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2020 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 59 millioner kroner før fordeling av 
rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 4,9 millioner kroner sammenlignet med 
2019. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er 
tildelingen til instituttet for 2020 på 71,8 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 
1,2 millioner kroner.  
 
I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av 
nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene 
fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 4,3 millioner kroner i 2020, som er 1,4 
millioner mindre enn for 2019. Årsak til endringen er utfasing av prosjekter.  
 
Instituttet har også andre inntekter på 4,1 millioner kroner i 2020. Av disse er 3,2 
millioner kroner knyttet til internprosjekter (KLP, FP III, UiO:LV), og de resterende 0,9 
millioner kroner er salgs- og leieinntekter. Sammenlignet med 2019 er det en økning på 
0,5 millioner kroner. I 2019 mottar instituttet 1,4 millioner kroner knyttet til 
internprosjekter, 1,55 millioner kroner i ekstra tildelinger fra fakultetet og 0,6 millioner 
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kroner i salgs- og leieinntekter. Midlene knyttet til internprosjekter samt 
ekstratildelingene er i all hovedsak bundet opp i nye kostnader. 
 
 
Prognosen for 2019 viser at instituttet vil ha et merforbruk på 16,25 millioner kroner 
som overføres til 2020.  
 
Regnskapet pr oktober 2019 viser et mindreforbruk på 6,5 millioner kroner i forhold til 
opprinnelig budsjett for perioden.  
Det er mottatt 2 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert. Av dette er 1,2 
millioner kroner ekstra inntekter i form av frie forskningsmidler. Pr oktober er det 
brukt minimalt av disse midlene, og det er sannsynlig at mesteparten må settes av til 
bruk i 2020.  
Det er videre et mindreforbruk på fastlønn på 2,2 millioner kroner, og det er sannsynlig 
at det vil være et mindreforbruk på slutten av året. Det ikke-budsjetterte 
mindreforbruket skyldes til en stor grad at man som en konsekvens av styrets vedtak 
våren 2018 ikke har satt inn vikarer ved sykdom og permisjoner. Det settes heller ikke 
inn vikarer ved frikjøp og ved forskningsterminer. 
Driftskostnadene viser og et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt 
en del aktivitet i 2019, men også her er det sannsynlig med et mindreforbruk på slutten 
av året. 
 
Resultatet for 2019 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet 
knyttet til størrelsen på merforbruket som overføres til neste år. Et lavere merforbruk 
enn budsjettert i 2019 vil måtte benyttes til å redusere det akkumulerte merforbruket til 
instituttet. 
 
Det isolerte resultatet for 2019 er altså i realiteten anslått til ca 2 millioner kroner i 
merforbruk. Fordi vi har med oss ca 14 millioner kroner i merforbruk fra 2018, blir det 
akkumulerte resultatet på ca 16 millioner kroner.   
 
Under vises rammetildelingene for 2020 og endringer fra 2019.  
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Tabell 2: Basisramme  
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IFIKK har en økning i rammen på 4,9 millioner kroner (9,1 %) dersom vi ser bort ifra 
rekrutteringsstillinger. Totalt har IFIKK en reduksjon i rammen på 1,2 millioner kroner 
(1,6%).  
 
Det er en økning på studieplasser som hovedsakelig skyldes at det har vært rom for å 
fordele mer midler til instituttene, til sammen 2,6 millioner kroner ekstra til IFIKK.  
Denne ekstratildelingen er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. 
 
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,8 millioner kroner. 
Utdanningskomponenten øker med 1,7 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng 
lavere grad. Forskningskomponenten øker minimalt. Det er en nedgang i NFR-midler og 
avlagte doktorgrader, og samtidig en økning i publikasjonspoeng.  
                                      
For øremerkede midler er det en økning på 1,1 millioner kroner fra 2019.  
IFIKK får i 2020 kompensasjon for kandidatelementet exphil, og mer midler til Faglige 
prioriteringer III. Det overføres ikke lenger midler for forskningstermin prodekan etter 
endt periode. 2020 er det siste året instituttet mottar midler fra UiO og fakultetet for 
SFF. 
 
 

Lønnskostnader 2020 

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 90 % av totale kostnader. 
Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. 
Det er budsjettert inn en samlet lønnsøkning på 2,4 % i 2020, men denne er beheftet 
med usikkerhet.   
 
Faste vitenskapelige stillinger ligger i budsjett 2020. Endringen fra 2019 til 2020 
skyldes hovedsakelig avganger.  
Instituttet har ingen ny stillingsplan i langtidsprognosen. 
 
Administrative stillinger ligger i budsjett 2020, og endringen fra 2019 til 2020 skyldes 
permisjoner.  
 
Rekrutteringsstillinger ligger i budsjett 2020. I tillegg til eksisterende og planlagte 
stillinger er det lagt inn fem årsverk gjennomføringsstipendiater tildelt fra fakultet.   
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Tabell 3: Årsverksoversikt  

 

 

Satsinger og prioritering i 2020 

Langtidsprognosen viser utgifter gruppert etter arten av utgifter, og skiller primært 
mellom personalkostnader og driftskostnader. I den vedlagte oversikten over tiltak er 
dette skillet mindre tydelig da flere av tiltakene rommer begge former for utgifter. 
Tiltaksoversikten gir imidlertid et inntrykk av de planlagte aktivitetene i 2020 mer i 
detalj, samtidig som den gir mulighet for å sammenligne de ulike postene med forrige 
års budsjett. Merk at totalt avsatte beløp i disse enkelttiltakene ikke tilsvarer den 
samlede summen som er budsjettert til drift. Til dels skyldes dette altså at både lønns- 
og driftsutgifter er tatt med i tiltakene. I tillegg er ikke avsetninger til drift på interne 
prosjekter tatt med her.  For å synliggjøre at det ligger en del øremerkede midler i 
budsjettet som overføres fra 2019, tas disse også med i oversikten.   
 

Utdanning:  

 Det settes av 440 000 kroner til bruk av ma-studenter i undervisningen  

 Det settes av 400 000  kroner til kostnader for eksterne sensorere og diverse utgifter 

ved eksamen  

 670000 og 680000: Fra og med 2020 settes det ikke lenger av midler til samarbeid 

med utenlandske undervisningsinstitusjoner, med unntak av 10 000 kr for å dekke 

reise for lærer til undervisning i Athen. Beløpet for 2019 var 260 000 

Forskning (tiltaksnummer i 100000-serien og 150000-serien):  

 Det settes av inntil 300 000 tusen kroner til instituttets åpne forskningspott – og 

undervisningspott. Dette er en reduksjon fra forrige år. Reduksjonen må ses opp mot 

at flere forskningsgrupper har blitt tildelt til dels store beløp i forskningsstøtte, 

samtidig som deler av disse tildelingene ikke er brukt fullt ut i 2019,  og må overføres 
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til 2020. Ledergruppa behandler innkomne søknader i sitt møte 10. desember. 

Bevilgede midler tas fra de generelle småforskmidlene 

 Individuelle småforskmidler tildeles kvalifiserte søkere med inntil 20 000 pr søknad.  

 Instituttets faste seminarer samt støttet til studenttidskrifter dekkes med øvrige 

småforskmidler med til sammen 235 000 kroner 

 Det settes av 700 000 til personlige driftsmidler for vitenskapelig ansatte. Fra og  med 

2020 vil ikke ubrukte driftsmidler overføres fra et år til et annet. Dette betyr at vi 

legger oss på samme praksis som de andre instuttene på HF. I forbindelse med 

forskningstermin eller lignende større aktiviteter vil det være mulighet for å søke 

overføring av midler. 

Som tidligere nevnt er instituttet tildelt 1,2 millioner kroner i frie forskningsmidler som 
et resultat av gode evalueringer av fripro-søknader. Disse midlene er viderefordelt til 
enkeltforskere, og overføres til bruk i 2020 (103700-serien) 
Det er også foretatt en fordeling av CSMN after life-midler til aktive forskere. For 2020 
er det fordelt 800 000 kroner, og dette var siste fordeling av midler fra denne potten. 
Det er også for inneværende år fordelt en tilsvarende sum, og restmidler tilsvarende 
538 000 fra denne fordelingen overføres til 2020 (103900-serien) 
 
Når det gjelder midler til forskning er det også verdt å nevne at det er fire av IFIKKs 
forskergrupper som har mottatt midler fra NFR grunnet sin høye rangering i HUMEVAL. 
Dette er midler som tildeles som et eksternfinansiert prosjekt, og vises dermed ikke i 
tiltakslisten på IFIKK basis. Midlene er bevilget over fire år (2018-2021) og hver gruppe 
har blitt tildelt 1,4 millioner kroner. 
 

Støtte til studentutvalgene (tiltak 805002) 

 Merk at den foreslåtte bevilgede summen på 60 tusen kroner allerede er tildelt som et 

forskudd for å dekke depositum for studietur i 2020. Fra og med 2021 planlegger 

fagutvalgene å legge denne aktiviteten til høstsemesteret, og vi vil komme i rute med 

budsjetteringen. 

Resultatbudsjett 2020 

Budsjettet for 2020 viser at instituttet har inntekter på totalt 80,2 millioner kroner 
(inkludert nettobidrag) til disposisjon i 2020. Totale kostnader for 2020 er på 86,9 
millioner kroner, og av dette står lønnskostnadene for 80 millioner kroner.  
Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2020 på 6,7 millioner kroner i merforbruk. 
Størrelsen på det akkumulerte merforbruket som overføres fra 2019 vil ikke være klart 
før året er over. 
Det at utgiftene antas å ligge 6,7 millioner kroner over inntektene i 2020 er dramatisk. 
Det er vanskelig å se hvordan dette kan hentes inn uten å gå til drastiske skritt. 
Driftsbudsjettet alene utgjør 6,8 millioner kroner i 2020, og det er en utfordring å få til å 
kutte dette ytterligere. De lovpålagte oppgavene overfor studentene må gå sin gang, og 
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vi er også avhengig av en viss bruk av midler til løpende drift. Selv ved en 
minimumsmodell der samtlige budsjettposter ut over undervisning, eksamen, 
forskerutdanning og annet vi er pålagt å gjøre, samt kontorhold ble kuttet, ville 
innsparingen ikke være store.   
 
 

Langtidsprognose 2020-2024 
 

Langtidsprognosen 

 
Langtidsprognosen for 2020 til 2024 viser et akkumulert merforbruk på 56,2 millioner 
kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2021 til 2024 basert 
på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Estimerte kutt for 
avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen(ABE) er lagt inn i hele langtidsperioden. 
ABE kuttet legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen i 2020. I tillegg er IFIKKs 
andel av rammekuttet i 2020 på 1,36 millioner kroner lagt inn. 
 
Langtidsprognosen som forelå i T3 2018 viste et akkumulert merforbruk på 68,8 
millioner kroner i 2023, i underkant av 13 millioner kroner mer enn i nåværende 
langtidsprognose. 
År 2024 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 8,4 
millioner kroner i merforbruk.   
 
I perioden 2019-2023 er det en nedgang i inntektene på 35 millioner kroner fra 
langtidsprognosen T3 2018. Nedgangen i rammene skyldes hovedsakelig prognosen for 
rekrutteringsstillingene i årene 2021 til 2024. Fordelingen for disse årene er ikke 
avgjort, og faktisk tildeling av rekrutteringsstillinger vil tilkomme instituttet når 
fordelingen foreligger. Samtidig er det i langtidsprognosen T3 2019 lagt til 10 millioner 
kroner fra kutt i FP III til reduksjon av merforbruket, og 5 millioner kroner i 
kompensasjon for kandidatelementet exphil. Videre har instituttet fått midler som følger 
med fire stipendiatstillinger i 3 år og 3 måneder til reduksjon av merforbruket.  
 
Personalkostnadene i perioden 2019-2023 er redusert med 65 millioner kroner fra 
prognosen T3 2018 til prognosen T3 2019. I all hovedsak som følge av at prognosen for 
rekrutteringsstillinger er nedjustert. Videre skyldes det avganger og permisjoner som 
ikke erstattes med vikarer. Samtidig har lønnskostnadene økt som følge av 
lønnsjusteringer i 2019. 
 
Nettobidrag i perioden 2019-2023 er redusert med totalt 8,7 millioner kroner siden 
prognosen fra T3 2018. Dette tilskriver seg i sin helhet at instituttet har valgt å 
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nedjustere det budsjetterte ambisjonsnivået. I tillegg kommer nettobidraget for 2024 på 
5,4 millioner kroner.  
 
 
Under vises langtidsprognosen for T3 2018 og T3 2019.  
 

 
 
Tabell 4: Langtidsprognose pr. T3 2018 
 

 

 
 
Tabell 5: Langtidsprognose pr. T3 2019 
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Måltall 

 
 
Tabell 6: Måltall 

 
 
Det er lagt inn et nøkternt anslag over studiepoengs produksjonen. Spesielt på høyere 
grad (finansieringskategori D) har det vært en fallende tendens de siste årene, noe som 
gjør at instituttet har redusert måltallet. 
 
Måltall for ekstern finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T2 og endrer seg i tråd 
med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser en klar nedgang i tråd med det justerte 
ambisjonsnivået og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye 
prosjekter. EU-midler er kun basert på eksisterende prosjekter. For instituttets ERC 
Starting Grant er det inngått en avtale om deling av resultatmidler, som fører til en 
reduksjon i uttelling fra ovenstående tabell. 
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Risikovurdering 
Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen 
vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2020 og langtidsprognosen for årene 2020 
til 2024.  
 
Hva om instituttet ikke oppnår måltallene? 
Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for betydelige negative 
avvik både på studie- og forskningssiden, og på ekstern finansiert virksomhet. 
Det må allikevel påregnes noe reduksjon ifbm. at IFIKKs ERC-tildeling skal deles med et 
annet institutt. 
 
Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen? 
Det er høy risiko for trekk i rammen i årene fremover, noe som vil føre til at instituttet 
vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen, og en allerede kritisk 
situasjon vil forverres ytterligere. Regjeringens kutt i forbindelse med 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) videreføres, og det kan forventes 
ytterligere rammekutt de neste årene. 
 
Lønnsoppgjør i langtidsperioden 
Det er lagt inn en lønnsøkning på 2,4 % i år 2020. Dersom lønnsøkningen blir høyere 
enn dette, vil det bidra til en forverring av resultatet i år 2020, og i langtidsperioden. Det 
er knyttet høy risiko til lønnsoppgjøret for 2020, da det dette året er et hovedoppgjør.  
For årene 2021 til 2024 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2020. 
Dersom man legger inn 2,4 % i lønnsøkning pr. år i denne perioden utgjør det en økning 
i lønnskostnadene for vitenskapelige og administrative stillinger på rundt 17 millioner 
kroner. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden. Tar man 
med estimert lønnsøkning på 2,4 % i hele perioden vil altså merforbruket i 2024 være 
ca. 73 millioner kroner. 
 
Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter? 
Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansiering og det må 
påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå 
som ligger i prognosen. Det antas allikevel at det er en relativt liten risiko for at det blir 
store negative avvik for bidrag fra eksternt finansiert virksomhet. Dette med hensyn til 
den forskningsaktivitet som foregår på instituttet pr. i dag, og det at instituttet allerede 
har nedjustert det budsjetterte ambisjonsnivået.  
 
I tillegg har NFR satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre 
til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022. Da prosjektporteføljen til 
IFIKK i stor grad består av NFR-prosjekter, ligger det en forventning om at dette kan 
bidra til at tildelinger opprettholdes på budsjettert nivå. Det prognostiserte bidraget fra 
ekstern finansiert virksomhet antas derfor å være oppnåelig for instituttet. 
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Tiltaksbudsjett IFIKK basis 2020

I det følgende presenteres  tiltak i driftsbudsjettet for 2020. Tilsvarende tiltak for de to foregående årene 

er tatt med for sammenligningens skyld.

Øremerkede midler 

som overføres til 2020

Tiltak 2018 2019 2020 Resterende pr 25.11.19

100001/ 15000XForskningsstøtte, ufordelt, tas fra småforsktildelingen 499 403 495 000 300 000

100254 Forskningsmidler instituttleder 181 715 181 715 189 984

1037xx Frie midler forskning - viderefordelt til enkeltforskere 1 179 992 1 126 041

103709 Likestillingsmidler Sterken 160 000 160 000

103721 Bundet - Symposium Aristotelicum. Bevilget tidligere - foreslås tatt fra småforsk 120 000

10390 CSMN Afterlife: 1 618 000 800 000 537 514 Rest overføres 2020 (Både fra 2018 og 2019)

109032 Sophus Bugge Annual Lecture- Ønskes videreørt for fire nye år, foreslås tatt fra småforsk 6 000 6 000 6 000

 1500xx Individuelle småforsktildelinger 430 000 400 000

150003 Klassisk seminar - dekkes av FP-midler i 2018 25 000 25 000

150004 Kunsthistoriske forskningsdager 80 000 50 000 50 000

150007 Kant-selskapet 40 000 25 000 25 000

150013 Idehistorisk seminar 40 000 25 000 25 000

150014 Filosofisk seminar 60 000 50 000 50 000

150018 Til tidsskrift Fil.suppl., Molo og Paragone 75 000 45 000 45 000

150022 Estetisk seminar 15 000 15 000 15 000

350000 Personlige driftsmidler 700 000 700 000 700 000

400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning 100 000 200 000 200 000

400013 Ph.d.-programmer drift 257 406 257 406 269 120

600001 Lavere grad undervisning vår 150 000 100 000 150 000

600002 Lavere grad undervisning høst 25 000 200 000 290 000

600200 Pensum 50 000 50 000 50 000

640045 The Annual Exphil Lecture 35 000 35 000

670000 Utdanningstiltak i samarbeid med andre norske utdanningsinstitusjoner 10 000 10 000 10 000

680000 Utdanningstiltak i samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner 250 000 250 000 0

682010 Faglig-sosiale tiltak 148 450 148 450 155 205

690000 Eksamen 442 494 400 000 400 000

730100 Lysbildearkiv 50 000 0 0

730300 Abonnement ArtStor 130 000 0

732001 EDDs arbeid for billedarkivet 150 000 0 0

800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling 100 000 150 000 150 000

800004 Instituttbibliotek 15 000 0 0

800381 SFF søknad 166 667 166 667 166 667 167 044 Øremerket fra HF - overføres 2020. Restsum fra 2018 og 2019.

805002 Studentutvalg 65 000 60 000 60 000

820000 Tjenestereiser 75 000 75 000 75 000

890003 Til disposisjon for bestyrer 50 000 50 000 50 000

900000 Generell drift 250 000 300 000 300 000

900001 Kontorhold 150 000 100 000 100 000

900002 Velferdstiltak/semesteravslutning 150 000 75 000 75 000

900004 Ombygging og vedlikehold 50 000 50 000 50 000

900011 Jubileum 50 000 25 000 25 000

900013 Drift av valgte organer 50 000 50 000 50 000

901000 IT-tiltak 200 000 300 000 300 000

903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte 25 000 50 000 50 000

990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte 25 000 50 000 50 000

4 882 135 8 158 230 5 811 976 1 990 599
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Dimensjonering av IFIKK - Utredning av scenarier som viser ulike grep for 
å komme i økonomisk balanse i 2024 
 
Bakgrunn 

 

I styrets møte i november ble det bedt om at det utarbeides ulike scenarier over hva som 

skal til for å oppnå tilnærmelsesvis økonomisk balanse i langtidsperioden. Saken har vært 

diskutert i ledergruppa, og den legges nå fram til styret for vedtak.  Det understrekes at 

vedtakssaken ikke gjelder en realitetsbehandling av de ulike scenariene, men kun at det 

skal foretas utredninger. Merk også at det siden saken var oppe i forrige møte har listen 

over tiltak blitt utvidet til også å gjelde utredning av mulighet for å avstå fra noen av 

instituttets arealer.  

 

HFs budsjettnotat for 2020 oppgir at alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i 

langtidsperioden må komme i økonomisk balanse innen år 2024, og at instituttene må vise 

hvordan dette skal oppnås. IFIKK har i perioden et forventet merforbruk på NOK 56 mill, 

og et betydelig isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden. 

 

Det er IFIKKs ledelses vurdering at å bringe budsjettet i balanse innen 2024 vil være 

umulig gitt eksisterende fagsammensetning, ressurssituasjon og undervisningsforpliktelser 

på instituttet (med mindre inngangen av eksternt finansierte prosjekter blir langt høyere 

enn forventet). Per i dag er bare filosofi/exphil og kunsthistorie i nærheten av å være 

selvfinansierende dersom man ser inntekter fra studiepoengsproduksjon opp mot 

lønnskostnader, og personalkostnadene for instituttet som helhet ligger i hele 

langtidsperioden høyere enn inntektene fra bevilgninger. Det vil være en viss naturlig 

avgang i perioden, men siden denne i hovedsak skjer på filosofi/exphil (der det også har 

vært store avganger de foregående årene), vil dette også medføre at det ikke vil være mulig 
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å gjennomføre undervisningen på exphil etter nåværende ordning. Oppfyllelsen av 

pålegget om å komme i økonomisk balanse vil derfor nødvendigvis medføre 

ekstraordinære tiltak. På denne bakgrunnen foreslo IFIKKs styre på møtet 13.10.2019 at 

konsekvenser og kostnadsbesparelse av ekstraordinære tiltak ble utredet, også for å bringe 

klarhet i hva som er fakultetets posisjon. Etter behandling i IFIKKs ledergruppe, foreslår vi 

at scenariet «For undervisningsfagene: utrede hva som er behovet ved hvert enkelt fag for 

at man kan levere det undervisningstilbudet som HF ønsker at vi skal levere» reformuleres 

til en utredning av hvilke undervisningsressurser som er nødvendige for å tilby 

minimumstilbudet for hvert emne, gitt HFs normer.  Grunnen til endringen er at det er 

vanskelig å entydig fastslå hva som er fakultetets ønsker. Ledergruppen foreslår imidlertid 

også at ett annet mulig scenario legges til, nemlig alternativet «Betydelig reduksjon av 

instituttets arealbruk».  

For hvert av scenariene vil utredningen dermed innebære at man (så vidt mulig) kartlegger 

hva som vil være de rent økonomiske effektene for IFIKK av en eventuell gjennomføring, 

samt hva som vil være sannsynlige negative konsekvenser og risiki forbundet med 

gjennomføring, herunder tap av faglig kvalitet, undervisningskvalitet og fremtidig 

rekruttering, gjennomføring og inntjening. Ledergruppen foreslår at styret vedtar at 

følgende scenarier blir utredet: 

 Administrativ bemanning – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved

nedbemanning

 Klassiske språk – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til

annet institutt

 Idehistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til

annet institutt

 Kunsthistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring av

deler av staben til annet institutt

 Exphil – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved avvikling av

seminarvarianten og kun gi forelesninger og en variant av flexphil, samt

eksamen

 Utrede muligheten for å oppløse instituttet og spre de ulike fagene til andre

institutter.

 For undervisningsfagene: utrede differensen mellom nåværende tilbud og

minimumstilbudet, ut fra HFs normer.

 Betydelig reduksjon av instituttets arealbruk, som f.eks. å avstå en etasje

 Å planlegge for underskudd også etter 2024
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Vedtaksforslag: 
Styret ber om at de foreslåtte scenariene blir utredet -  med de endringer som fremkommer 

i møtet. 



Årsplan 2020-2021: innledning 

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre planlegging internt, og gi IFIKKs styre bedre innsikt i 
det konkrete strategiske arbeidet og resultatene av dette. 
Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IFIKK; hver av disse har sin fane i 
dette dokumentet. Planen svarer også ut tiltakene i HFs årsplan.  Et overordnet mål for IFIKK er å få 
bedre kontroll over den  økonomiske situasjonen. En del av fellestiltakene vil bli presentert for styret 
som orienteringssaker i løpet av året, og er merket med sannsynlig møtedato for orientering. Status for 
de øvrige tiltakene rapporteres på styremøter i juni og desember.

HOVEDTREKK I PLANEN 

Fremragende utdanning og læringsmiljø
Søkertallene til IFIKKs BA-grader er relativt gode, selv om det var en viss nedgang på noen fag i 2019. 
Dette gjenspeiler utviklingen på UiO og HF, men IFIKKs nedgang er noe mindre enn ved resten av 
fakultetet. Vi ønsker å arbeide mer målrettet med rekruttering gjennom f.eks. besøk på de mest aktuelle 
skolene. På MA-nivå har filosofiprogrammet tradisjonelt hatt svært god søkning, og i år var det en stor 
oppgang både på kunsthistorie og EKUL, som begge fylte alle sine studieplasser. På klassiske språk er det 
svært ønskelig å øke søkertall og studenttall på MA, og opprettelsen av en tospråklig MA-grad er et tiltak 
for å oppnå dette.  

Mens studiepoengproduksjonen på IFIKK var fallende i perioden 2010-2015, har vi de siste par årene sett 
en viss oppgang, selv om våren 2019 viser en litt synkende tendens. Frafallstallene på IFIKKs BA-grader 
ligger over HFs (høye) gjennomsnitt, og det er derfor viktig å forstå årsakene til dette, og sette inn aktiv 
og målrettet innsats for å bedre gjennomføringen. I tillegg til at IFIKK igjen vil gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant alle førsteårsstudentene, vil vi i 2020 også beskrive et "årshjul" for førsteåret 
for alle våre BA-grader, for at fagmiljøene skal få en bedre forståelsen av helheten. Med dette som 
utgangspunkt, skal det vurderes om førsteårsopplevelsen er riktig utformet, særlig når det gjelder faglige 
ferdigheter, bruk av digitale læringsmidler, arbeidslivsrelevans/overførbare ferdigheter og integrasjon 
mellom forskning og utdanning. 

En gjennomgang av IFIKKs 40-grupper januar 2018 viste at flere av gruppene er relativt populære, men at 
noen grupper benyttes lite. Vi har derfor satt inn  flere tiltak for å ta ut potensialet som ligger her, og 
disse tiltakene vil evalueres i 2020. 

På MA-nivå har alle IFIKKs fag en relativt flat kurve, men tallene er også såpass små at man bør være 
forsiktig med å lese en tendens ut av variasjonene fra år til år. Dersom man ser lengre tilbake, har 
imidlertid IFIKKs MA-tall falt ganske kraftig, og dette har store økonomiske konsekvenser, så det er et felt 
man bør arbeide mer med. På filosofi ble MA-graden revidert i 2019, og på kunsthistorie og visuelle 
studier er en revisjon av MA-graden under utarbeidelse. Generelt er frafall på MA derimot relativt lavt, 
noe som åpner for en annen tilnærming til problematikken her, siden man kan ha en reell ambisjon om 
at tallet går mot null, noe som nesten er tilfelle på EKUL. 

IFIKKs fagområder er ikke profesjonsrettede, og det er en relativt svak tradisjon for å tenke 
arbeidslivsrelevans. BA-graden i kunsthistorie og visuelle studier er med i NOKUTs pågående evaluering 
av arbeidslivsrelevans i disiplinfag som skal være ferdigstilt i juni 2020, og denne evalueringen vil brukes 
aktivt i IFIKKS videre arbeid med arbeidslivsrelevans. I tillegg vil vi gjennom hele året jobbe med 
bevisstgjøring rundt hva arbeidsrelevans er, og hvordan den best kan fremmes.

Når det gjelder utveksling gjør IFIKK det relativt bra i HF-sammenheng , selv om tallene er små. Vi vil 
likevel fortsette og videreutvikle arbeidet med å øke utvekslingen.

FPIII-prosjektet Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) har en utdanningskomponent som har som



FPIII-prosjektet Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) har en utdanningskomponent som har som 
mål å tilby tverrfaglig undervisning som integrerer naturvitenskapelige og humanistiske teorier og 
perspektiver. Prosjektet legger også opp til en tett kobling mellom forskning og undervisning, og er i 
begge disse henseende et viktig foregangsmiljø for instituttet. 

IFIKK deltar allerede i UiOs Honours-program, og vil i 2020 lansere et nytt BA-program i filosofi, politikk 
og økonomi (PPE) i samarbeid med ISV og ØI. Denne satsingen er viktig i seg selv, men også som en 
utvidelse av samarbeidet med SV-fakultetet, og som en måte å synliggjøre arbeidsrelevans i filosofi. Det 
er derfor viktig at programmet blir så godt som mulig, og at vi klarer å rekruttere de riktige studentene.  

Grensesprengende forskning
IFIKK har svært sterke forskningsmiljøer innenfor alle fagområder, men hittil er det spesielt filosofi som 
har hentet inn potensialet for ekstern finansiering. Alle fagområdene har relativt svak tradisjon for å søke 
innen NFRs tematiske programmer. Vi ønsker i 2020 å tilrettelegge for at forskningsgruppene tar større 
ansvar for ekstern finansiering, spesielt når det gjelder søknader til tematiske programmer. 

Instituttet fikk i 2019 ikke mulighet til å tilsette PhDer fra HF, og antallet PhD-kandidater er derfor 
nedadgående. Vi ønsker derfor også å fokusere på å skaffe rekrutteringsstillinger gjennom andre kanaler, 
som f.eks. næringslivs- eller offentlig sektor-PhD, og gjennom eksterne prosjekter.  

Flere forskergrupper ved instituttet planlegger å søke om en SFF i 2021, og vi ønsker å legge best mulig til 
rette for dette. I tillegg sendes IFIKK stadig flere søknader til ERC, og hadde i fjor også god uttelling på 
MSCA-programmet. 

Ta kunnskap i bruk
Mange ansatte ved IFIKK er svært aktive i samfunnsdebatten og som individuelle formidlere. Så langt har 
instituttet imidlertid i hovedsak overlatt dette til individuelt initiativ. Formidling har også vanligvis blitt 
forstått som rettet mot den bredere offentligheten, som f.eks. gjennom kronikker og debattdeltakelse. 
Den økte oppmerksomheten omkring tematisk innrettet forskning og utdanningenes yrkesrelevans gjør 
at det også bør arbeides med mer med kontakt med nisjepublikum, f.eks. gjennom samarbeid me 
alumnier. 

En helhetlig personalpolitikk 
IFIKK ønsker at instituttet og alle fagmiljøene oppleves som vennlige og inkluderende, og at ansatte 
opplever at de blir verdsatt for innsatsen de gjør, både innenfor administrasjon, undervisning, forskning 
og formidling. Den økonomiske situasjonen kan gjøre det krevende å  oppnå dette, og det er viktig  at 
den ikke blir altoverskyggende. Satsninger på tiltak som oppmuntrer til samarbeid, kan forhåpentlig 
bidra til at miljøer kan styrkes, også i en situasjon der det er begrensede økonomiske midler til å 
understøtte miljøutvikling. I løpet av våren 2020 skal alle HFs institutter også gjennomføre ARK-
undersøkelsen, som vil kunne peke ønsket utvikling på det personalpolitiske området. 



MÅLSETTING TILTAK NÅR STYRET ANSVARLIG

Økt ekstern finansiering Gi forskningsgruppene større ansvar for akkvisisjon Vår 2020 Februar FL

Utvikle gode ERC-søknader på ulike nivåer 2020 Mars FL

Legge til rette for utvikling av SFF-søknader av høy kvalitet 2020 Februar IL/FL

MÅLSETTING TILTAK NÅR ANSVARLIG

Studiekvalitet og arbeid mot frafall Utvikling av en helhetlig beskrivelse av førsteårsopplevelsen Vår 2020 Mars UL/fagledere

Evaluering og eventuelt revidering av førsteår Vår 2020 Juni UL/fagledere

Undervisning som tema på minst ett lærermøte per semester på alle fag 2020 Fagledere

Gjennomføre spørreundersøkelse blant nye studenter ved IFIKK Vår 2020 Mai UL

Inkludering av alumni i evalueringspanel for periodisk evaluering Vår 2020 UL

Kartlegging av og bevisstgjøring om arbeidslivsrelevans i alle fag 2020 UL/fagledere

Lærermøter om overførbare ferdigheter med alumnier Vår 2020 Fagledere

Arbeidslivsrelevansmøte med studenter Vår 2020 Ledergruppe

Benytte resultatene av NOKUT-evaluering av arbeidslivsrelevans Høst 2020 UL

MÅLSETTING TILTAK NÅR ANSVARLIG

Mer målrettet  samfunnskontakt Identifisere relevante samarbeidsmiljøer innen andre sektorer 2020 Ledergruppe

CPS Annual Lecture Høst 2020

ExPhil Annual Lecture Høst 2020

MÅLSETTING TILTAK NÅR ANSVARLIG

ARK-undersøkelse Vår 2020 Juni IL

Utvikling av retningslinjer for atferd på ekskursjonsemner Vår 2020 Ledergruppe

Søke likestillings- og mangfoldsmidler for tiltak på filosofi/exphil Vår 2020 Ledergruppe

 Strategi for å gjøre UiOs varslingsrutiner kjent for ansatte og studenter Vår 2020 Ledergruppe

Kartegging administrative oppgaver - ressursfordeling Vår 2020 Adm-leder

MÅLSETTING TILTAK NÅR ANSVARLIG

Unngå at gjester inviteres for bare én aktivitet 2020

Fagledere/PhD-

leder

Alltid vurdere om oversjøiske komitémedlemmer kan erstattes 2020 PhD-leder

Opprfordre ansatte til å begrense flyreiser/erstatte med tog 2020 IL/Ledergruppe

Redusere antall flyreiser

GRENSESPRENGENDE FORSKNING

UNDERVISNING

Formidling og samfunnskontakt

Personalpolitikk

GRØNT HF

Samfunns- og arbeidsrelevans

Arbeidsmiljø

Formidling 



MÅLSETTING TILTAK NÅR ANSVARLIG

Revisjon av 40-grupper 2020 UL

Ny MA-linje i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv Høst 2020 UL

Revisjon av MA filosofi Høst 2020 UL

Deltakelse i Honours-program Høst 2020 UL

Tilrettelegging for nettstudier Vår 2020 UL

Prosjekt om automatisert tilbakemelding Vår 2020 UL

Evaluering av 2019-tiltak for eventuell 

revisjon eller utvidelse

Annet



FORSKNING (grensesprengende forskning)

TILTAK NÅR ANSVARLIG STYRET

Dialog med NFR om muligheter for filosofi i tematiske programmer Vår 2020

FL-filosofi og 

Sebastian Watzl

Videreutvikling av Center for Philosophy and the Sciences Vår 2020 Sebastian Watzl April

TILTAK NÅR ANSVARLIG

Ny lærebok og ny undervisning, exphil Vår 2020 FL-exphil April

Ny flexphil Vår 2020 FL-exphil April

Pilot for bruk av undervisningsassistenter, exphil Vår 2020 FL-exphil

Følge opp UiO Honours programmet  Vår/Høst 2020 FL-Filosofi

Oppstart av PPE-grad 2020

FL-filosofi og Olav 

Gjelsvik Mai

Ferdigstille gjennomgang og oppdatering av emneportefølje Vår 2020 FL-Filosofi

Evaluere Mentorordning for Førsteårsstudenter Vår 2020

FL-Filosofi/Øyvind 

Rabbås

Gjennomføre Karrieredag for filosofistudenter, involvere fagråd og alumni Vår 2020 FL-FilosofiStudentrekruttering:  Fremme bruk av Skolebesøksordningen og outreach gjennom Filosofilærerforeningen, 

VGS., 

Vår og Høst 

2020 FL-Filosofi

Synliggjøre arbeidslivsrelevante ferdigheter som utvikles gjennom undervisning og faglige aktiviteter 

(Sokratisk Aften, Filosofisk Supplement), i samarbeid med Fagrådet

Vår og Høst 

2020 FL-Filosofi

TILTAK

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 2018 knyttet til filosofi/exphil 2020 IL/FL-exphil Mai

Sørge for tilstrekkelige undervisningsressurser i en svært presset situasjon 2020 Begge FL Februar

Søke likestillings- og mangfoldsmidler for tiltak på filosofi/exphil Vår 2020 Ledergruppe

TILTAK FOR FILOSOFI

UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)

PERSONALPOLITIKK (En helhetlig personalpolitikk)





TILTAK NÅR ANSVARLIG

Søke om ekstern finansiering for å skaffe flere PhDer Vår 2020 FL

TILTAK NÅR ANSVARLIG

Presentasjon av EKUL ved aktuelle høyskoler/universitet for rekruttering Vår 2020 FL

 Legge til rette for skolebesøk Vår 2020 FL

Opprettholde miljøskapende tiltak på EKUL 2020 FL

Lærerseminar om forholdet mellom kanon, pensum og undervisning Vår 2020 FL

Blogg på forskning.no Anne Helness

TILTAK FOR IDEHISTORIE
FORSKNING (grensesprengende forskning)

UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)

FORMIDLING



TILTAK NÅR ANSVARLIG STYRE

Utvikle flere PhD-avtaler med museer og andre institusjoner Øystein Sjåstad Mai

Publiseringsworkshop med vitenskapelig ansatte, PhD'er og evt MA-studenter FL/PhD-ansvarlig

TILTAK NÅR ANSVARLIG

Utarbeide og gjennomføre ny MA-linje: «Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv». FL/Espen Johnsen Mai

Utarbeide samarbeidsavtaler med kunst- og kulturarvsinstitusjoner og konkrete utvekslingsavtaler med et 

utenlandsk universitet med særlig kompetanse på kuratering

Gjennomføre årlige studentsamtaler med nye BA-studenter FL

Tettere kontakt med fagutvalget FL
Gjennomføre karrieredag tidlig i vårsemesteret hvert år der førsteårsstudenter får info om planlegging av 

BA-grad og høre motivasjonsforedrag fra kunsthistorikere i arbeidslivet
Oct-19

FL/studiekonsulent

Gjennomføre infomøte om de to MA-linjene tidlig i februar hvert år FL/studiekonsulent

Inspirasjonsside MA-oppgaver (ideer og temaer fra museer og andre aktuelle institusjoner) Øystein Sjåstad

Gjeninnføre strategiseminar annet hvert år som handler om undervisning og forskning. FL

Gjennomføre "Art History and Visual Studies Lecture Series" - 2-3 foredrag hvert semester FL

Felles sammenkomster i forbindelse med utstillingsåpninger FL

FORSKNING (grensesprengende forskning)

UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)

PERSONALPOLITIKK (En helhetlig personalpolitikk)

TILTAK FOR KUNSTHISTORIE

TILTAK



TILTAK NÅR ANSVARLIG

Rekruttere flere MSCA-søkere innen klassiske språk vår 2020 Faggruppe

TILTAK NÅR ANSVARLIG

Fornye avtale om PPU-praksisplasser innen fagdidaktikk FL

Arrangere skolebesøk vår 2020 FL

Revurdere/tilpasse Ung-ordningen (samarbeid med Oslo Katedralskole) FL
Evaluere og eventuelt videreføre forsøk med obligatorisk oppmøte i oppstartsuken vår 2020 FL/UL

Søke om opprettelse av engelskspråklig MA Vår 2020 Fagleder Utvikling av en plan for arrangementer, møteplasser og integrering av førsteårsstudenter 

( i samarbeid med fagutvalget) Fagleder/FU

 Videreutvikling og implementering av digitale læringsmidler og for GRE1001 og LAT1001

Fornyelse av BA-løp - etter tilsynssensur januar 2020 Vår 2020 Fagleder/UL

TILTAK

Aktiv bruk av blogger for formidling av forskning og MA-oppgaver 2020 Fagleder

FORSKNING (grensesprengende forskning)

UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)

FORMIDLING (Ta kunnskap i bruk) 

TILTAK FOR KLASSISKE SPRÅK



Status for IFIKKs årsplan 2019 

I følge Styrets vedtak av 22.11.18 skal instituttledelsen to ganger i året rapportere på tiltakene i IFIKKs 

årsplan. I overensstemmelse med dette, ble det i møtet juni kortfattet rapportert på foreløpig status. 

Under gis den endelige rapporten for 2019.  

En overordnet ambisjon i årsplanen var å få bedre kontroll på den økonomiske situasjonen. Selv om 

situasjonen på ingen måte er under kontroll, er det en viss forbedring å spore:  

 Siden det ikke benyttes vikarer ved fravær, er lønnskostnadene lavere enn budsjettert

 Vi går også mot et lavere forbruk på drift enn budsjettert, selv størrelsen på mindreforbruket

ikke er klart ennå.

Når det gjelder inntektsøkning, hadde en oppgang i studiepoengsproduksjon høsten 2018, men en liten 

nedgang våren 2019. Et svært positivt trekk er at antallet startende MA-studenter har økt betydelig 

både på EKUL og kunsthistorie og visuelle studier høsten 2019.  

På forskningssiden har IFIKK lyktes med å oppnå et ERC Starting Grant og to MSCA. I tillegg er IFIKK med i 

flere prosjekter som har fått finansiering fra UiO:Life Science. Det er imidlertid fremdeles et stort 

potensial for økt ekstern finansiering, særlig når det gjelder NFRs tematiske programmer.  

Forskning 

Forskningsleder gjennomgikk i 2019 IFIKKs forskningsgrupper og de er nå alle synliggjort på IFIKKs 

nettsider. Det ble levert 3 ERC-søknader (StG, CoG og SyG), hvorav én ble innvilget (ERC StG Falkum). Tre 

ERC StG er under behandling. Av 4 MSCA søknader som ble levert i 2018, fikk vi tilslag på 2. I tillegg ble 

det levert 9 MSCA-søknader til fristen i 2019. Flere miljøer ved IFIKK arbeider med SFF-søknader, bl.a. 

ConceptLab, som gikk videre til siste runde i forrige utlysning. De planlegger nå en felles søknad med 

ILN. For fristen prioriteres søknader om ekstra driftsmidler som er rettet mot tematiske programmer på 

NFR – resultatet av dette foreligger ikke ennå.  

Undervisning 

Undervisningstiltakene for 2019 er alle gjennomført, med de følgende unntak: på grunn av forsinket 

mottak av frafallstall på MA, er individuell oppfølging av frafall ikke helt ferdigstilt (men under 

utarbeidelse). Kollegaveiledning har foreløpig kun blitt implementert gjennom HFs kurs i MA-veiledning 

(som de fleste fast ansatte nå har gjennomført).  

Ved det første opptaket på UiOs Honours-program valgte 12 av 13 med opptak på HFs linje 

spesialisering i filosofi. Dersom denne tendensen holder seg, og programmet for øvrig er vellykket, vil 

programmet bli viktigere for IFIKK enn opprinnelig antatt. Det er imidlertid fremdeles uavklarte spørsmål 

når det gjelder finansieringen av programmet.   

Formidling og samfunnskontakt 



Et første sted i identifiseringen av relevante samarbeidsmiljøer i andre sektorer er gjennomført gjennom 

en forsøksvis kartlegging av IFIKKs MA-kandidaters nåværende arbeidssted. Denne satsingen vil bli tatt 

videre gjennom arbeid med arbeidslivsrelevans i 2020. 

Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) deltok på Forskningsdagene 2019, blant annet gjennom 

ordningen «Bestill en forsker til lunsj».  

Personalpolitikk 

De personalpolitiske tiltakene på årsplanen er gjennomført, med unntak av ARK, som er blitt forskjøvet 

til 2020.  

Fagspesifikke tiltak 

Samtlige tiltak for filosofi er gjennomført, selv om særlig de personalpolitiske tiltakene ikke kan anses å 

være avsluttet. På idéhistorie viste forberedende arbeid for et praksisemne på BA-nivå at dette ville bli 

kostbart og praktisk utfordrende, så denne ideen er for tiden lagt på is, og erfaringen vil bli en del av 

grunnlaget for instituttets arbeid med arbeidslivsrelevans i 2020. Det viste seg også at NFR ønsker å 

informere søkermiljøer på fakultetsnivå, ikke instituttnivå. På kunsthistorie ble det vurdert at synkende 

antall stipendiater gjorde den planlagte publiseringsworkshopen overflødig, og av økonomiske årsaker 

ble det ikke produsert en rekrutteringsbrosjyre. Samarbeidsavtaler om utveksling for MA-linjen i 

kuratering, kritikk og modernismens kulturarv er fremdeles i prosess. På klassisk ble opprettelse av 

engelskspråklig MA utsatt på grunn av evaluering på fakultetsnivå. Det ble også avgjort at fornyelse av 

BA-løp skulle gjennomføres etter periodisk evaluering vår 2020.  
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