
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2021 

 
Møtet ble satt 22. april 2021, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 12.15 
 
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Malin Graesse, Hege Høsøien, Pia 
Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg. 
 
Ellen Krefting fratrådte under behandling av V-sak 6 
 
Møtende vara med tale- og forslagsrett: Øystein Linnebo (instituttleders stedfortreder)  
 
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. mars 2021 

    
    
   

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 22. april 2021: 
 
Franco Trivigno og Malin Graesse 

  

Orienteringssaker 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/protokoll-2021-03-11.pdf


O-SAK 1 Status tilsettinger pr. april 2021 
 
saksdokumenter: 
 
status tilsettinger ved IFIKK pr. april 2021 

    
    
   

O-SAK 2 Pandemioppdatering 
 

 undervisningssituasjonen: all undervisning er nedstengt igjen, 
inntil videre gjelder det frem til 29. april.  

 høstens undervisning: det planlegges nå med 1-meters avstand for 
høstens undervisning der emnestørrelse tillater det, men det vil 
også være behov for digital back-up; annen undervisning 
planlegges digitalt. 

 midler til studentassistenter: IFIKK får i underkant av 500.000 kr til 
avlønning av studentassistenter som et tiltak for å bidra til bedre 
faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt 
læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. 

 innreise for nye utenlandske forskere: det er fremdeles strenge 
restriksjoner for Oslo og det er foreløpig ikke mulig å søke om 
unntak for innreise for UiO. 

 

  

O-SAK 3 Økonomi: tentativt budsjett for de neste ti åra 
 
Instituttleder presenterte tentativt budsjett frem til 2030. Budsjettet 
ser vesentlig mye bedre ut og det ligger an til at IFIKKs økonomi er i 
balanse igjen innen kort tid. Det må dog tas noe forbehold om hvor 
positiv utviklingen vil være, da det er økende usikkerhet jo lengre man 
komme ut i perioden. Budsjett skal presenteres i detalj for alle 
ansatte på allmøte den 29. april. 

  

O-SAK 4 Orientering om IFIKKs strategi- og stillingstidsplan 
 
saksdokumenter: 
 
plan for IFIKKs strategiarbeid 

  

O-SAK 5 Øvrige orienteringssaker 
 

 det skal lyses ut to vikariater med varighet på ett år for å dekke 
kritiske midlertidige mangler i IFIKKs stab: 

o ett lektorat i klassiske språk 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/vedlegg/o-sak-1-2021-04-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/vedlegg/strategiprosess-2021-kopi-til-styret.html


o en stilling som første-/seniorkonsulent i 
forskningsadministrasjonen 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.   
5/2021 

Oppnevning av ny fagkomite for Stiftelsen til filosofiske studier og 
forskning ved Universitetet i Oslo 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 Vedtekter for Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved 
Universitetet i Oslo 

      
vedtak: Instituttstyret oppnevner Kjeller Johansen, Rabbås og Sletnes 
som ny fagkomite for Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved 
Universitetet i Oslo. 

  

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.  
6/2021 

Innstilling - stipendiat i filosofi 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-stiftelse.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/vedlegg/vedtekter-for-stiftelsen-til-filosofiske-studier-og-forskning-ved-universitetet-i-oslo.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-04-22/vedlegg/vedtekter-for-stiftelsen-til-filosofiske-studier-og-forskning-ved-universitetet-i-oslo.pdf


 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 
UiO 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i tråd med intervjukomiteens 
anbefaling. Samtidig henstiller styret til fakultetet om å tilby 
stipendiatstilling til to filosofer og én i hvert av de tre fagene 
idéhistorie, kunsthistorie og klassisk, med henvisning til at den 
økonomiske situasjonen som begrunnet at instituttet bare skulle 
tilsette i alt tre stipendiater, er vesentlig endret og langtidsbudsjettet 
viser et betydelig og økende mindreforbruk. 

V-SAK 6 
Saksnr.  
7/2021 

Innstilling - stipendiater i idéhistorie/klassiske språk/kunsthistorie  
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 29. mars 2021 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 
UiO 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i tråd med intervjukomiteens 
anbefaling. Samtidig henstiller styret til fakultetet om å tilby 
stipendiatstilling til to filosofer og én i hvert av de tre fagene 
idéhistorie, kunsthistorie og klassisk, med henvisning til at den 
økonomiske situasjonen som begrunnet at instituttet bare skulle 
tilsette i alt tre stipendiater, er vesentlig endret og langtidsbudsjettet 
viser et betydelig og økende mindreforbruk. 

  

V-SAK 7 
Saksnr.        
8/2021  

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet «Infinity and 
Intensionality: Towards a New Synthesis» 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
saksdokumenter: 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021 
 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 
UiO 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd 
med innstillingskomiteens anbefaling. 

V-SAK 8 
Saksnr. 
9/2021 

Innstilling - førstelektorer i filosofi 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
dokumenter i saken: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021 
 
Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillinger som førstelektor i 
filosofi i tråd med intervjukomiteens anbefaling, og ber om at tre 
ansettes. 

  

Eventuelt: 

1. vara for studentene, Aksel Rogstad, frasier seg vervet og dermed rykker 2. vara, Henrik 
Due, opp til 1. vara. 

 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ansettelse-universitetslektor.html


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2021 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne  
protokollen for april måned 2021: 
 
 
 

       (godkjent per e-post)   (godkjent per e-post) 
 
                         Franco Trivigno                                             Malin Graesse 


