
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2021 

 
Møtet ble satt 14. oktober 2021, kl. 09.30, på GMH 452/zoom, og hevet kl. 11.30 
 
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting (forlot møtet kl. 11), Olav Gjelsvik (for Franco 
Trivigno), Sigurd Jorem (for Malin Graesse), Pia Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik 
Heidenberg. 
 
Møtende vara med tale- og forslagsrett: Øystein Linnebo (instituttleders stedfortreder)  
 
Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær) 

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 9. september 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 14. oktober 2021: 
 
Sigurd Jorem og Pia Søndergaard 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2021 
 
saksdokumenter: 
 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/protokoll-2021-09-09.pdf


status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2021 

O-SAK 2 Økonomisk ramme for IFIKK 2022 
 
saksdokumenter: 
 

•  rammenotat IFIKK 2022 

  

O-SAK 3 Statsbudsjettet for 2022 
 
Budsjettet innebærer ingen vesentlige endringer. 

  

O-SAK 4 Miljøhumaniora 
 
Instituttleder orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som 
skal utrede muligheten for en toåring mastergrad i miljøhumaniora. 
Arbeidsgruppa består av representanter fra de tre instituttene som 
samarbeider om OSEH: IAKH, IKOS og IFIKK. Kjetil Fallan er IFIKKs 
representant. Arbeidsgruppa legger fram sin rapport ultimo 2022. 

  

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Stipendiatfordeling IFIKK 2022 
 
saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• notat fra instituttleder 

• fordelingsbrev fra HF 

• tidsplan 
 
Instituttstyret diskuterte saken med utgangspunkt i instituttleders 
notat. Fakultetets føringer har vært utgangspunktet for den foreslåtte 
fordelingen:  

1. Rekrutteringsbehov hos disiplinene. 
2. Stillingene skal ikke være knyttet til enkeltforskere men 
inngå i et forskningsmiljø. 

 
Instituttleder orienterte innledningsvis om at det hadde kommet inn 
to innspill til styret i sakens anledning, og refererte disse for styret: 
CPS ber i sitt innspill om at de tre stillingene som i notatet er foreslått 
fordelt til filosofi i sin helhet går til senteret. 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/o-sak-1-2021-10-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/o-sak-2-ifikk-rammenotat-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-ifikk-stipendiatfordeling-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/d-sak-1-stipendiatfordeling-2022-ifikk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-09-09/vedlegg/o-sak-4-fordeling-av-stipendstillinger-til-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-09-09/vedlegg/til-o-sak-4-tidsplan-stipendstillingene.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/til-d-sak-1-innspill-cps-ifikkstyre.pdf


Klassikerne har også kommet med et innspill hvor de ber om at 
klassisk får en egen stilling. 
 
Instituttleder oppsummerte styrets diskusjon slik:  
Det er ikke en bred oppslutning om pkt b. i forslaget, og i enda mindre 
grad for pkt c.  
Følgende fordeling av stillingene anbefales av de fleste: tre til filosofi, 
to til kunsthistorie, en til idehistorie og en til klassisk. De som kommer 
uforholdsmessig dårlig ut i årets fordeling løftes kommende år. 
Fagmiljøene får nå i oppgave å utforme kunngjøringstekster som 
ivaretar denne fordelingen. De bes i dette arbeidet om å ivareta 
hensynet til at stipendiatene skal integreres i eksisterende fagmiljøer. 
Filosofifaggruppen kan selv vurdere hva som er en rimelig innretning 
på de tre stillingene de får til rådighet.  
 
Saken kommer tilbake til styret i november som en vedtakssak.  

D-SAK 2 IFIKK 2030 - strategisk plan 
 
saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• utkast strategisk plan IFIKK 2030 
 
Styret hadde ingen vesentlige innvendinger mot den foreslåtte 
planen. Saken kommer tilbake til styret i desember som en 
vedtakssak.   

  

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
14/2021 

Regnskapsrapport for IFIKK for andre tertial 2021 
 
saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• prognosenotat 
 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2021. 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/til-d-sak-1-innspill-fordeling-phd-stillinger-klassisk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/d-sak-2-saksframlegg-ifikk-strategi-2030.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/d-sak-2-ifikk2030-strategisk-plan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-10-14/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prognosenotat-t2-2021.pdf


Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.  
15/2021 

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 

• addendum til intervjukomiteens innstilling av 21. september 
2021 

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

  

V-SAK 6 
Saksnr.  
16/2021 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet DynamiTE 
(geography) 
 
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 5. oktober 2021 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 

UiO. 

 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd 
med innstillingskomiteens anbefaling. 
 
  

  

 

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