
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2020 

Møtet ble satt 10. september 2020, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
12.05. 

Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia 
Søndergaard (fra kl. 10; Linn Anette Thorsen fra kl. 9.30-10), Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og 
Kristine Lauvrak 

Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Caroline Skei 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden 

godkjent uten merknader 

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

godkjent uten merknader 

saksdokumenter: 
protokoll fra styremøte 11. juni 2020 

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 10. september 2020: 

Franco Trivigno og Sigurd Jorem 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. september 2020 

saksdokumenter:  
status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2020 

O-SAK 2 Orientering om oppfølging av kollektiv søknad om forlengelse fra 
stipendiatene 

saksdokumenter: 

 saksframlegg

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-06-11/protokoll-2020-06-11.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/2020-09-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/o-sak-2-saksframlegg.pdf


 Request for Extension for PhD candidates at IFIKK, due to the COVID-
19 Pandemic 

 UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer 
som følge av stengt universitet og koronasituasjon 
 

Det ble orientert om at universitetets direktør har bestemt at det ikke skal 
gis kollektive forlengelser; alle stipendiater må søke individuelt og 
retningslinjer for søknadsrutiner er lagt ut på HFs nettsider. Søknadene vil 
bli behandlet i TUV. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Oppfølging av rapport fra Arbeidsgruppa for IFIKKs økonomi - 
Presentasjon av innkomne innspill 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 Rapport fra arbeidsgruppa for IFIKKs økonomi 

 Instituttleders mail til alle ansatte 

 Innkomne innspill fra fagmiljøene:  
o filosofi 
o idéhistorie 
o klassiske språk 
o kunsthistorie 

 
Styret ga sin tilslutning til at instituttleder går videre med å skaffe 
beslutningsgrunnlag for å forhandle om å få kunngjøre to lektorstillinger i 
exphil. Dette arbeidet frikobles fra det mer langsiktige arbeidet med 
stillingsplanen.  
 
Ledergruppa gis i oppdrag å legge et løp for videre arbeid med 
dimensjonering/stillingsplan og diskutere både fagspesifikke og helhetlige 
innsparingstiltak. 
 
Alle kulepunktene bør adresseres i styrets vedtakssak i oktober. Det 
etterlyses også at det blir tydeligere hvordan styrets vedtak om 15% kutt av 
mai 2018 følges opp. I tillegg ønsker styret å få en rapport på de positive 
tiltakene som er under utarbeidelse. 
 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/til-o-sak-2-extension-request-from-phd-candidates-to-dept-board.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/til-o-sak-2-extension-request-from-phd-candidates-to-dept-board.pdf
https://www.uio.no/om/hms/korona/retningslinjer/retningslinjer-forelngelse-av-stipendiater.html
https://www.uio.no/om/hms/korona/retningslinjer/retningslinjer-forelngelse-av-stipendiater.html
https://www.hf.uio.no/koronavirus/for-ansatte.html
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-06-11/vedlegg/rapport-arbeidsgruppe-ifikk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/til-d-sak-1-instituttleders-mail.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/09-01-arbeidsgrupperapport-filosofi-tilbakemelding.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/09-01-idehistorie---innspill-til-arbeidsgruppens-rapport.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/09-01-respons_arbeidsgruppe_fra_klassisk_seksjon_28aug20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/09-01-respons-fra-kunsthistorie-til-arbeidsgruppens-rapport.pdf


D-SAK 2 Fordeling av stipendiatstillinger ved IFIKK 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 tildelingsbrev 

 tidsplan 
 
Styret sluttet seg til hovedprinsippet for tildelingen av stipendiatstillingene, 
og ber om at saken behandles videre i ledergruppa. Kunngjøringstekster til 
stillingene kommer til styret for vedtak i oktober. 
 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
8/2020 

Oppnevning av valgstyre     
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 Arrangere valg ved UiO 

 Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske 
fakultet 
 

vedtak: Instituttstyret vedtar sammensetning av valgstyret. 

 
Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 5 
Saksnr.  
9/2020 

Innstilling - postdoktorer i Developmental Pragmatics (filosofi/lingvistikk) 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 bekreftelse fra NFR 

 intervjukomiteens innstilling av 3. september 2020 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillinger som postdoktor i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling. 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/d-sak-2-saksframlegg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/til-d-sak-2-stipendiatstilllinger-til-ifikk2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/til-d-sak-2-tidsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-valgstyre.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/normalregler.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/normalregler.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


V-SAK 6 
Saksnr.  
10/2020 

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for 
filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
saksdokumenter: 

 Fremleggsnotat av 26.08.2020 fra dekan til instituttstyret    

 Intervjukomiteens forslag til innstilling av 30.06.2020 

 Vurderingsrapport fra rekrutteringsbyrået Habberstad    

 Utlysningstekst 

 Søknad med vedlegg for innstilte søkere 

 Utvidet søkerliste 
 

vedtak: 
Styret ved IFIKK fattet innstillingsvedtak for åremålsstilling som 
instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske 
språk i perioden 2021-2024, og oversender saken til fakultetsstyret for 
endelig vedtak. 
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