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Stillingsplan for IFIKK 2022–2026: Diskusjonsnotat 

1. Avganger og nytilsettinger 

I femårsperioden 2022–2026 vil 18 av IFIKKs nesten 60 fast vitenskapelige ansatte ha nådd 
pensjonsalderen på 67 år (se tabell). Med forbehold om at noen av de som fyller 67 i slutten av 
perioden, kan tenkes å sitte lenger i stillingen – gjennomsnittet for aldersavganger på HF er 68 år 
– vil kunsthistorie miste 44 % av dagens faste undervisningsressurser (undervisningsplikten til fast 
vitenskapelig ansatte), filosofi 31 %, idéhistorie 25 % og klassisk 17 %. Mange av de som går av 
med pensjon, har undervisningsplikt som lektorer. På filosofi er alle disse knyttet til exphil. Exphil 
og begynnerundervisningen i kunsthistorie og latin står dermed overfor særlige utfordringer.


Den økonomiske situasjonen ved instituttet har de senere år forhindret tilsetting i annet enn 
eksternfinanserte stillinger, med unntak av tre førstelektorater i filosofi knyttet til 
exphilundervisning med oppstart sommeren 2021. Det siste årets dramatiske forbedring av de 
økonomiske utsiktene gjør det igjen mulig å ansette medarbeidere som kan lønnes fra basismidler. 
Det nøyaktige antallet som økonomien kan bære, avhenger blant annet av tidspunktet for 
avgangene som frigjør lønnsmidler. Dette notatet gir ikke noe anslag over hvor mange 
nytilsettinger som er aktuelle i stillingsplanperioden fram til 2026, og heller ingen tidsplan for 
mulige utlysninger, men diskuterer prinsipper for hvilke stillinger som bør lyses ut.


2. Tidligere prinsipper og problemstillinger 

Da styret i oktober 2018 vedtok en stillingsplan som aldri ble godkjent av fakultetet pga den 
økonomiske krisen på instituttet, ble følgende prinsipper lagt til grunn for dimensjoneringen av 
fagene:


1. Bærekraft

• Økonomisk bærekraft for IFIKK over tid, men ikke krav om absolutt intern økonomisk bærekraft på 

fagnivå

• Forsvarlig antall emner

• Dekning av sentrale kompetansefelter innen fagene

• Undervisningen skal ikke bli skadelidende av frikjøp/forskningsterminer/sykdom. 

• Ansettelser bør gjøres med henblikk på fremtidige avganger  


2. Nasjonalt og instituttovergripende ansvar 

• Ansvar for ivaretakelse av fag og områder innenfor fag der det ikke fins alternative tilbud

• Særlig ansvar for ansvarlig drift av exphil for hele universitetet  
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Tabell 1. Aldersavgang 2022–2026

FVA  
i 2021

FVA ≥67 år 
 i 2022

FVA 67 år 
 i 2023

FVA 67 år 
 i 2024

FVA 67 år 
 i 2025

FVA 67 år 
 i 2026

SUM ≥67 år 
i 2022-2026

FVA 67 år

 i 2027-31

Filosofi 31,1 3,5 2 3 1 9,5 5

Idéhistorie 8,6 1,6 1 2,6 2

Kunsthistorie 12 3 2 5 1

Klassisk 7,5 1 1 0

IFIKK 59,4 9,1 4 4 1 18,1 1

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/til-v-sak-4-prinsipper-dimensjonering.pdf
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3. Ivaretakelse av velfungerende miljøer

• Antall studiepoeng /Trend i studiepoengproduksjonen

• Antall publikasjonspoeng

• Ekstern finansiering/potensial for ekstern finansiering

• Antall stipendiater som blir ferdig 


I desember 2020 diskuterte styret arbeidet med den kommende stillingsplanen, og trakk fram tre 
momenter:


1. Det bør diskuteres grundig hvilke dimensjoneringstall stillingsplanen skal ta utgangspunkt i. Utover 
målet om økonomisk balanse handler dette spørsmålet om undervisningskvalitet, altså at man må 
diskutere hvilke ressurser som kreves for å sikre god undervisning. Men det handler også om 
ambisjoner: Fagmiljøene arbeider med reviderte og mer «økonomiske» programmer, men har også vyer 
for utvikling av fagene som det bør tas høyde for. Stillingsplanen må være fleksibel nok til å romme 
både nødtørftige minimumsløsninger (her er det ikke tvil om at både filosofi og kunsthistorie allerede 
eller veldig snart opplever en prekær ressursmangel) og mer ambisiøse satsninger.


2. Skal det ansettes i førstestillinger eller i lektorstillinger? Mange lektorer går av de kommende årene, det 
trengs en grundig diskusjon av hva de skal erstattes med. Situasjonen er ulik på de forskjellige fagene, 
klassisk har lektorer som tar ansvar for innføringskursene i språk, filosofi har lektorer som tar en stor del 
av seminarundervisningen på exphil. Idé- og kunsthistorie har lektorer med stort ansvar for 
førsteårsundervisningen. Det er klart at lektorer yter et uunnværlig bidrag, samtidig har lektorer på for 
eksempel exphil så mange timer å fylle at det er nærmest fysisk umulig å få gjennomført. Diskusjonen 
om fordeler og ulemper med henholdsvis lektor- og førstestillinger må ta hensyn til forskjellene mellom 
fagene, til ønsket om tett oppfølging av studentene og til forskningssatsninger. Uansett må betingelsene 
for lektorer være de samme på alle fag, det vil si med mulighet for å undervise på 2000 og 4000-nivå og 
å veilede MA-studenter; på samme måte bør ansatte i førstestillinger og etablerte forskere på alle 
instituttets fag også involveres i førsteårsundervisningen.


3. Hvordan skal en stillingsplan forholde seg til fordelingen av lærerkreftene mellom filosofiprogrammene, 
exphil og idéhistorie? Skal det lyses ut flere stillinger med hovedvekt på exphil-undervisning? Idéhistorie 
har trådt til og stilt lærerkrefter til rådighet for exphil, det bør diskuteres hvorvidt denne praksisen skal 
fortsette eller om den skal regnes som en ren nødløsning. Dersom den fortsetter må det diskuteres 
hvordan den skal reflekteres i en ny stillingsplan.


De senere årenes stillingsstopp og sparetiltak har vist nødvendigheten av å ikke ha flere fast 
ansatte enn instituttets økonomi kan bære. Balanse i de økonomiske prognosene må ligge til 
grunn for stillingsplanen. Omlag 80 % av instituttets disponible midler er inntekter fra studenter: 
først og fremst studiepoeng, samt kandidatmidler og i atskillig mindre grad utvekslingsbonus. 
(Også) derfor er det imperativt å sørge for at vi har nok lærere til å gi god utdanning. Selv de 
flinkeste forskerne vil ikke annet enn unntaksvis – gjennom særlig ERC – kunne generere nok 
forskningsinntekter til å betale sin egen lønn. Dette innebærer at nødvendige undervisningsbehov 
må stå sentralt i vurderingen av hva slags stillinger som skal utlyses. Exphil er særlig kritisk i 
denne sammenheng, fordi dette emnet står for rundt 40 % av studieinntektene eller ca en tredel 
av IFIKKs samlede disponible inntekter. Samtidig er universitetets, og ikke minst dette instituttets, 
styrke at vi tilbyr forskningsbasert undervisning – og at forskningen som ligger til grunn for 
undervisningen, er av internasjonal klasse.


3. Hovedprinsipp: Studentene på hvert fag er like mye verd og skal få et like godt tilbud 

Det må være et hovedprinsipp at alle instituttets fag og alle instituttets studenter er like mye verd 
og får omtrent det samme undervisningstilbudet, om enn mer på høyere enn lavere grad. Det 
innebærer at fag som disponerer færre lærertimer til hver av sine studenter enn andre fag, i 
utgangspunktet bør stille foran i køen når faste stillinger skal utlyses.


Unntakene fra dette prinsippet er exphil og klassiske språk. Exphil har stordriftsfordeler som gjør 
det mulig å bruke færre lærertimer per student på forelesninger enn det er mulig på andre emner.  
Emner for viderekomne studenter (2000-emner), som alle andre fag har mye av, krever dessuten 
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https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/vedlegg/overfoeringsnotat-2020-12-17.pdf
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mer lærerressurser fordi gruppestørrelsen er mindre enn på innføringsemner (emner på 1000-
nivået). Dette kommer til uttrykk i undervisningsplanen for exphil, som universitetsledelsen har 
godtatt og som innebærer at exphilstudenter på seminarvaranten får 14 timer 
seminarundervisning (i grupper som åpner for inntil førti studenter) i tillegg til 40 timer 
forelesninger. HFs modell for fordeling av studieplasser, som vekter studentårsverk (enheter på 60 
studiepoeng) på exphil med 50 % av årsverk på lavere grad i standard humanistiske fag som 
filosofi, idéhistorie og kunsthistorie, er et uttrykk for at fakultetet anser undervisningen på exphil 
mindre ressurskrevende.


Unntaket for klassiske språk er en invertering av det samme resonnementet. Lavere grads 
undervisning i gresk og latin krever flere lærertimer per student enn standard HF-fag, både fordi 
det er færre studenter – særlig på 2000-nivået – og fordi fagene er vanskeligere å beherske 
tilfredsstillende for norske begynnerstudenter. HFs normer for undervisning foreskriver dobbelt så 
mange undervisningstimer i ferdighetsemner i språkfag som i vanlige kunnskapsemner. 
Fakultetets fordelingsmodell vekter årsverk i gresk og latin 60 % høyere enn standardfag på lavere 
grad. (På høyere grad er vekten lik for alle IFIKK-fagene: årsverk på master gir det dobbelte av 
bachelorsatsen.)


Instituttet må ta særbehandlingen av exphil og den ekstra ressurskrevende undervisningen i 
klassiske språk i betraktning når stillingsplanen legges. Nøyaktig hvor mange ekstra lærertimer 
det skal beregnes i klassiske språk, er vanskelig å si. Fakultetets tall er ikke gitt av Gud. Det 
foreslås  i utgangspunktet å legge til grunn for beregningene av undervisningskapasiteten i 
klassisk at hver student på lavere grad i gresk og latin bør få dobbelt så mange lærertimer som 
andre IFIKK-studenter.


Å beregne lærerressursbehovet på exphil er utfordrende – og har store konsekvenser for forholdet 
mellom ressurser og undervisningsbehov på filosofi, siden de fleste lærerne i faggruppen, og alle 
som har blitt ansatt i senere tid, underviser i både filosofi og exphil. Omtrent halvparten av 
faggruppens undervisningsressurser har de siste semestrene blitt brukt til exphil. En ekstra 
komplikasjon (og et uttrykk for mangel på lærere i filosofi) er at idéhistorie de siste semestrene har 
bidratt til undervisningen i exphil med noe over én stilling. Filosofi på sin side har bidratt med 
omtrent halvparten av dette til undervisningen i exfac, der idéhistorikere har utgjort hovedtyngden 
av lærerne. Uten å ville etablere vanntette skott mellom slik undervisning på tvers, legges det her 
til grunn at undervisningen i exphil forestås av filosofer, og undervisningen i exfac av 
idéhistorikere. Videre legges til grunn at undervisningstilbudet på exphil skal ligge omtrent på det 
omfanget det gjør i dag: ca 12 000 undervisningstimer per år gitt ca 4000 eksamenskandidater, 
hvorav ca 2500 på seminarvarianten.


En ytterligere kompliserende faktor er Stortingets beslutning våren 2021 om å kreve to sensorer, 
hvorav en ekstern, på alle emner med bokstavkarakterer. Dersom eksamensordningen holdes 
uforandret, innebærer dette et ekstra ressursbehov på exphil alene tilsvarende tre–fire stillinger i 
årlig honorar til eksterne sensorer. IFIKK kan ikke bære dette uten å redusere 
undervisningstilbudet. Det forutsettes at instituttets samlede undervisningsressursinnsats på 
exphil ikke øker som følge av kravet om to sensorer med mindre vi tilføres slike ressurser utenfra. 
Uten slik tilførsel vil undervisningstilbudet måtte reduseres eller eksamensformen endres på en 
måte som nøytraliserer den økte ressursbruken som følger av kravet om to sensorer.


4. Lektorater eller førstestillinger? Brede eller spisse utlysninger? Hvor bred kompetanse trengs? 

(i) I overføringsnotatet reiser det forrige styret spørsmålet om hvorvidt lektorer som går av i 
perioden, bør erstattes av nye lektorater eller av førstestillinger, altså stillinger med både 
forsknings- og undervisningsplikt. Fordelen med førstestillinger er at de gir forskning; fordelen 
med lektorater er at de gir mer undervisning. (Det forrige styrets frykt for at det nesten ikke er 
mulig å fylle et lektorat med tilstrekkelig undervisning, motsies av arbeidsregnskapene som viser 
at flere lektorer har store overskudd, altså at de har undervist mer enn arbeidsplikten.) 
Overgangen fra lektorater til førstestillinger var en av årsakene til instituttets økonomiske 
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https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/hf/program-emner/behandling-emner/emnenormer.html
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-04-11/vedlegg/ifikks-oekonomi-kartlegging.pdf
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problemer i slutten av forrige tiår, siden det trengtes flere stillinger enn før for å dekke 
undervisningsbehovet. Det har også bidratt til en rekke store overskudd på arbeidsregnskapene i 
særlig filosofi, siden mange lærere har undervist mer enn arbeidsplikten for å dekke behovet for 
lærerkrefter. Å erstatte lektorer (eller andre med lektorundervisningsplikt) som går av, med 
førsteamanuenser, forutsetter at instituttet enten kan redusere undervisningstilbudet uten 
vesentlige negative virkninger eller har økonomi til å utvide staben av fast ansatte. Lite tyder på at 
det første er tilfelle. Det andre synes heller ikke å være tilfelle per i dag, selv om situasjonen kan 
endres dersom de siste årenes gjennomslag i ERC fortsetter. Enn så lenge virker det imidlertid 
fornuftigst å beholde forholdet mellom lektorater og førstestillinger omtrent som i dag. Behovet for 
å sikre at undervisningen er forskningsbasert, kan i noen grad møtes ved å utlyse nye 
undervisningsstillinger som førstelektorater, med krav om forskningskompetanse i form av 
doktorgrad eller tilsvarende, slik det er gjort ved de siste utlysningene i filosofi. Det viktige – og 
vanskelige – da er å sikre at dem man ansetter, er genuint opptatt av undervisning og er 
innforstått med at de ansettes i en undervisningsstilling, heller enn at stillingen anses som et skritt 
på veien til en forskerkarriere.


(ii) Et annet spørsmål er hvor brede eller spissede utlysningene skal være innenfor hvert fag. 
Fordelen med brede eller åpne utlysninger er at man ved å kaste garnet vidt, øker sjansen for å få 
de store fiskene: de beste kandidatene. En ulempe er at hvis søkerne kommer fra veldig 
forskjellige områder av et fag, kan det være vanskelig å vurdere dem opp mot hverandre. Mer 
alvorlig er kanskje at instituttstyret, ved brede utlysninger, gir fra seg kontrollen over hvilke 
områder av instituttet som blir styrket gjennom nyansettelser. Man risikerer å få en uønsket 
opphopning av spesialister på noen få felter (en risiko som øker fordi det er vel kjent at folk har en 
tendens til å ville ansette søkere som likner dem selv), eller man risikerer å styrke andre felter enn 
dem styret ville ønske å styrke. En mer spisset ansettelsespolitikk er en av styrets få muligheter til 
å influere på instituttets faglige profil, hva enten man ønsker en profil med forholdsvis få, høye 
topper eller en jevnere profil.


(iii) Spørsmålet om brede eller spisse utlysninger aktualiserer en tilgrensende problemstilling, 
nemlig hvordan et fagmiljø med liten bredde – altså med viktige fagområder (forstått som en 
forholdsvis avgrenset del av et fag) med få eller ingen ansatte med forskningskompetanse – kan 
dekke undervisningsbehovene i hele faget. En slik situasjon kan oppstå hvis ansatte som har 
dekket et spesifikt fagområde, går av uten å etterfølges av kolleger med kompetanse innenfor det 
samme området, enten fordi det ikke er økonomi til nye stillinger, eller fordi stillingene lyses ut 
innenfor et annet fag eller fagområde, eller fordi de som ansettes etter brede utlysninger i samme 
fag, har sin kompetanse innenfor andre områder. Det hovedprinsippet som foreslås her, som 
innebærer at nye stillinger utlyses i fag som har størst behov for flere lærere, kan føre til at fag 
som mister ansatte som følge av avganger, blir stående uten forskningskompetanse i viktige 
fagområder, fordi faget samlet sett har tilstrekkelig med lærerressurser til antall studenter 
sammenholdt med resten av instituttet.


Svaret på denne problemstillingen er i første rekke at enhver lærer på IFIKK må være kompetent til 
å undervise innføringsemner (emner på 1000-nivået) i hele fagets bredde, selv om vedkommendes 
forskningskompetanse befinner seg i en spesifikk del av faget. (Gresk og latin regnes i denne 
sammenheng som forskjellige fag, selv om mange av instituttets klassikere har kompetanse til å 
undervise i begge språk.) Fordypningsemner på lavere grad (2000-emner) og emner på høyere 
grad vil ofte kreve lærere med fagområdespesifikk kompetanse. Det kan imidlertid ikke forventes 
at faggruppene har kompetanse til å tilby fordypningsemner og masterundervisning – inkludert 
veiledning – i hele fagets bredde. Slike undervisningstilbud må derfor tilpasses kompetansen i 
lærerstaben.


5. Andre fordelingsprinsipper 

Den modellen som er skissert her, innebærer at likebehandling av studentene på IFIKKs fag – med 
unntakene for exphil og klassiske språk – blir hovedprinsippet for fordelingen av nye stillinger 
mellom fagene. Hvilke deler av fagene som stillingene skal utlyses i, sier prinsippet ikke noe om. 
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Den diskusjonen må tas av hver faggruppe med utgangspunkt i eventuelle føringer gitt av styret. 
Styret kan ønske å styrke visse fagområder – jf diskusjonen i pkt 4 (ii) og (iii) ovenfor og pkt 5 (ii) 
og (iv) nedenfor – eller å ivareta behov for tverrfaglighet innenfor eller også utenfor instituttet, for 
eksempel ved delte stillinger. Styret kan også overlate faginterne prioriteringer helt til hver 
faggruppe.


Foruten det foreslåtte hovedprinsippet om likeverd (med unntak for exphil og klassiske språk) 
finnes det også andre mulige fordelingsprinsipper, som kan tenkes som alternativer eller 
supplementer:


(i) En mulighet er å belønne – med nye stillinger – de fagene som har minst frafall og dermed best 
gjennomføring, altså der størst andel av programstudentene kommer ut med en grad. Siden 
studiesiden er så avgjørende for instituttøkonomien, og siden fullføring av et studieprogram (og 
dermed gradsoppnåelse) forutsetter at kandidatene tar studiepoeng, kan et slikt prinsipp i 
utgangspunktet tenkes å ivareta hensynet til instituttøkonomien, og dessuten fungere som 
insitament til at fagmiljøet legger ned arbeid i å bedre studiekvaliteten og dermed redusere 
frafallet. Det er imidlertid ikke gitt at det å gi nye stillinger til fag som har forholdsvis lite frafall på 
studieprogrammene sine, reduserer frafallet mer enn om stillingene gis til fag med stort frafall, 
som dermed kan tenkes å kunne ha mer nytte av ekstra lærere.


Modellen som foreslås her, integrerer på indirekte vis motvirkning av frafall. De programmene som 
har minst frafall, har nemlig også flest studenter på 2000-emnene, og gjerne også flest studenter 
som går videre til master. Dette reduserer antall lærertimer per student, og gjør at disse fagene 
havner lenger fremme i køen for nye stillinger ut fra prinsippet om at instituttet bør etterstrebe like 
mange lærertimer per student i hvert fag.


(ii) En annen mulighet er å prioritere de fagene eller fagområdene som har størst forskningsstyrke. 
Dette vil også i noen grad kunne ivareta hensynet til instituttøkonomien, ved at utsiktene til nye 
stillinger gjør at fagmiljøet anstrenger seg ekstra i sin forskning. Det kan riktignok også 
argumenteres for at mindre forskningssterke miljøer har større behov for å styrkes gjennom nye 
stillinger – jf argumentet ovenfor mot å belønne fag som har lite frafall – men det er grunn til å anta 
at det er en viss matteuseffekt i forskningsstyrke, slik at man får mest god forskning ut av å tilføre 
stillinger til de sterkeste miljøene. Uansett er de disponible inntektene som genereres gjennom 
forskning (ut over inntekter som er bundet til lønn til prosjektansatte), så små sammenliknet med 
inntektene fra studier, at å bruke forskningsstyrke som hovedprinsipp for tildeling av nye faste 
stillinger er økonomisk risikabelt: Man risikerer en konsentrasjon av stillinger på fag og -områder 
med liten studentinteresse og dermed lite inntektspotensiale.


Et ikke uoverstigelig hinder ved å prioritere forskningssterke fag og fagområder er at 
forskningsstyrke er vanskelig å måle. En kombinasjon av vitenskapelig publisering 
(publikasjonspoeng), tilslag på institutteksterne forskningsmidler (EU, NFR, UiO) og avlagte 
doktorgrader over tid gir likevel en god indikasjon, særlig siden de tre faktorene ofte sammenfaller 
og forsterker hverandre. Premisset for å bruke slike data er en tro på at forskningsstyrke er 
bestandig, i den forstand at miljøer som har vist styrke de senere år, vil forbli sterke. Dette er ikke 
uten videre gitt, særlig hvis styrken avhenger av få personer som kanskje får andre stillinger eller 
arbeidsoppgaver.


Den skisserte modellen integrerer i noen grad også forskningsstyrke målt ved eksternfinansierte 
forskningsfrikjøp. Når vitenskapelig ansatte frikjøpes uten å erstattes med vikarer, blir det færre 
lærertimer per student. Dermed kommer faget lenger fram i køen for nye stillinger. Samtidig forblir 
de frikjøpte kollegene i fagmiljøet – bare med mindre undervisningsplikt – som dermed får en reell 
styrking basert på forskningsstyrken målt i frikjøp med eksterne forskningsmidler. En mulig 
ulempe ved denne mekanismen er at de nye fast ansatte forblir på instituttet også etter at de 
eksterne frikjøpene er slutt. Dersom forskningsstyrken i et miljø er forbigående, har miljøet likevel 
fått en varig forsterkning basert på tidligere styrke.
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(iii) Andre muligheter er å prioritere fag eller områder som er særlig sterke på formidling eller 
annen samfunnskontakt. Måleproblemene som var en utfordring ved vurdering av 
forskningsstyrke, er enda større her, og fremstår nærmest uløselige. Uansett anses 
formidlingsstyrke eller samfunnskontakt ikke som tilstrekkelige argumenter for at et fag eller 
område skal få flere stillinger enn hovedprinsippet om likebehandling av studentene tilsier.


(iv) Endelig er det selvsagt mulig å foreta strategiske valg av fag eller områder som instituttet vil 
støtte uavhengig av lærertetthet eller forskningsstyrke. Styret kan prioritere et bestemt fag eller  
felt fordi det anses å stå i fare for å bli for lite til å fungere som fagmiljø eller til at dets stemme kan 
bli hørt i samfunnsdebatten. Denne faren synes ikke å være aktuell for fagene på IFIKK. Styret kan 
også vurdere enkelte områder som særlig viktige, for eksempel etikk eller middelalderlatin. Slike 
prioriteringer er notorisk vanskelige å gjøre og enda vanskeligere å få bred tilslutning til, siden de 
færreste vil mene at andre fag eller områder er viktigere enn ens eget og derfor bør tilgodeses 
med flere stillinger enn studenttall og forskningsstyrke skulle tilsi. Det foreslås ingen slike 
prioriterte fag eller felt nå.


6. Veien fremover 

Modellen som fremmes i dette notatet, er “fargeblind”: Den bygger på prinsippet om at ethvert fag 
er like verdifullt (men gresk og latin krever flere lærerressurser, og lærerressursinnsatsen på exphil 
er mer eller mindre gitt ut fra det fastlagte studietilbudet), og at de fagene og fagområdene som 
har færrest lærertimer per student, derfor bør stille fremst i køen når nye stillinger lyses ut. I første 
omgang inviteres det til diskusjon av dette prinsippet og de øvrige elementene i notatet, i 
faggruppene og deretter på allmøte 30. september.


Hvordan stilllingsplanen konkret vil se ut, avhenger dels av de økonomiske utsiktene, dels av 
tidspunktene for sannsynlige aldersavganger (som innvirker både på behovet for nye stillinger og 
på de økonomiske utsiktene), og dels av beregninger som ennå ikke foreligger, over lærertimer per 
student på hvert av fagene. Arbeidet med å klargjøre disse elementene og kvalitetssikre 
datagrunnlaget vil foregå i løpet av høsten, slik at forslag til en konkret stillingsplan kan behandles 
i faggruppene før styret diskuterer den på sitt møte 11. november. Planen skal vedtas i 
instituttstyremøtet 2. desember, og må deretter godkjennes av dekanen før nye stillinger kan 
utlyses.
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