
Notat til dekan/Fakultetsstyre 
Siden høsten 2018 har IFIKK hatt stillingsstopp og vært uten virksom stillingsplan. Økonomien 

har vært hardt presset, men innsparinger på flere hold pluss eksterne innkomster har redusert det 

akkumulerte merforbruket i langtidsprognosen fra 69,6 mill i desember 2018 til 27,6 mill i LPT 

etter andre tertial 2020. 

De stramme økonomiske rammene har vært spesielt utfordrende for gjennomføringen av Exphil-

undervisningen, der IFIKK hele tiden har jobbet for å sikre et tilbud av høy kvalitet til hele UiO. I 

2017 ble seminarvarianten (som omtrent 80% av Exphil-studentene tar) kuttet drastisk (antall 

seminarer redusert fra 14 til 7 dobbelttimer, ledsaget av 20 fellesforelesninger), noe som må anses 

som et pedagogisk minimum. De siste årene har filosofi- og Exphil-miljøet nedlagt en betydelig 

innsats i utviklingen av et nytt pensum som vil bli tatt i bruk våren 2021. Dermed vil den store 

omleggingen av Exphil som ble påbegynt i 2017 være i havn, med et fornyet faglig opplegg og en 

mindre ressurskrevende organisering. Desto viktigere at ikke opplegget svikter av ressursmangel!  

Seminarundervisningen til Exphil (hhv. ca 48 og 42 grupper høst og vår) gis i dag av ansatte ved 

filosofi og idéhistorie, både FVA og gjennomføringsstipendiater. Begge programmene, filosofi og 

idéhistorie, har skåret hardt ned på tilbudet til programstudentene på sine BA- og MA-

programmer og er nå nede på et minimumstilbud. Prognosene i Rapporten fra Arbeidsgruppa for 

IFIKKs økonomi viser at det tilgjengelige antall timer til disse to programmene (etter at resursene 

til Exphil er sikret) innen kort tid vil være så lavt at det blir umulig å sikre de ordinære 

studieprogrammene. For filosofi vil det være kritisk allerede høsten 2021. 

Bemanningsproblemene forårsakes av at flere universitetslektorer som har undervist 

seminargrupper til Exphil går av med pensjon de nærmeste årene (prognosene for hvor kritisk 

situasjonen på filosofi blir, varierer etter om de går av ved 67 eller 70). I tillegg kommer 

oppsigelser og permisjoner fra ansatte på filosofi (siden 2017 har 1 FVA sagt opp og 5 FVA er i 

permisjon fordi de har takket ja til andre stillinger, i tillegg til de nevnte avgangene ved oppnådd 

pensjonsalder). 

Det er nå ikke mulig å overføre flere ressurser til Exphil fra filosofi og idéhistorie. Høsten 2020 

opplevde vi for første gang at vi ikke hadde mulighet til å bemanne flere reservegrupper og 

dermed at vi ikke kunne tilby plass på seminarvarianten til alle programstudenter som ønsket det. 

IFIKK ønsker å opprettholde kvaliteten på sine studieprogrammer, og har jobbet hardt for å finne 

et forsvarlig balansepunkt mellom ressursbruk og faglig tilbud. Nå innser vi at for å opprettholde 

et kvalitetssikret Exphil-tilbud til hele UiO må det tilføres nye lærerressurser. 

IFIKK søker derfor om å få lyse ut to lektorater i filosofi, med spesielt ansvar for å undervise i 

Exphil. Vi søker om å få lyse ut disse stillingene umiddelbart, med tilsetting august 2021. Dette 

skjer utenom stillingsplan og vil medføre at tidspunktet da IFIKK kommer i isolert balanse vil bli 

forskjøvet fram i tid, med mindre det skjer store endringer i tilslag på ekstern finansiering. 
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