
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2022 

 
Møtet ble satt 13. oktober 2022, kl. 09.36, på GMH 452, og hevet kl. 12.06 
 
Til stede: Tor Egil Førland, Silvio Bär (med unntak av diskusjonen i tredje kulepunkt på D-
SAK-1), Line Cecilie Engh (for Ellen Krefting), Franco Trivigno (frem til kl. 12.01), Thorbjørn 
Nordbø (for Sofie Lekve), Allan Sæther Thommessen, Erlend Bornhoffer (fra kl. 09.42), Mats 
Almlid (fra kl. 09.46), Hege Høsøien (fra kl. 10.00 via zoom)  
 
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 
 

saksdokument: 
 

protokoll fra styremøte 8. september 2022 

    
    
   

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 13. oktober 2022: 
 

Silvio Bär og Thorbjørn Nordbø 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2022 
 

saksdokument: 
 

• status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2022 

• oversikt ansettelsesprosesser 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/protokoll-2022-09-08.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/o-sak-1-2022-10-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/english/about/vacancies/appointment-processes/2022/


O-SAK 2 Økonomisk ramme for IFIKK 2023 
 

saksdokumenter: 
 
rammenotat IFIKK 2023 

 

O-SAK 3 øvrige orienteringssaker 

• Dekan-valg på HF: det kom ingen motkandidater og HF-dekan 
Frode Helland, med prodekaner Mathilde Skoie og Gunn Enli, 
fortsetter dermed i en ny periode på 4 år.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 stipendiatfordeling 2023 
 

• Instituttstyret diskuterte hvordan stipendiatsfordeling for 
neste år vil kunne se ut.  

• Instituttet har fått tildelt 7 stipendiatstillinger av fakultetet. 
Det foreslås å lyse ut ytterligere 4 stipendiatstillinger på 
bakgrunn av at det i tidligere år ble tilbakeholdt stillinger 
grunnet IFIKKs økonomiske situasjon. Denne har bedret seg 
vesentlig og tillater at man nå kan lyse ut totalt 11 
stipendiatstillinger. 

• De som i år søkte NFR eller ERC og fikk toppscore, men 
allikevel ikke fikk tilslag, skal få én stipendiat hver, mens de 
resterende stillingene vil fordeles på fagene. 

• Saken kommer tilbake til styret i november som en 
vedtakssak. 
 

saksdokumenter: 

• notat fra instituttleder 

• fordelingsbrev fra HF 

• tidsplan for tilsetting 

 

D-SAK 2 forslag til ny modell for forskningsproduksjonsstøtte 
 

Instituttstyret diskuterte forslag til ny modell for forskningsstøtte. 
 

saksdokumenter: 

• notat fra instituttleder 

• vedlegg: tabell 

 

Ordinære saker 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/o-sak-2-ifikk-rammenotat-2023per22-10-03.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/d-sak-1-stipendiatfordeling---notat-fra-instituttleder.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-d-sak-1-fordeling-av-stipendiatstillinger-2023-fra-hf.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-d-sak-1-tidsplan-tilsetting-av-stipendiater-2023.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/d-sak-2-forslag-ny-modell-forskningsproduksjonsstoette.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-d-sak-2-tabell-forskningsproduksjonsstoette.pdf


Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 regnskapsrapport for IFIKK for andre tertial 2022 
 

saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• prognosenotat T2 

• prosjektrapport T2 
 
vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2022. 

 

V-SAK 5 kunngjøring stipendiat C-FORS 
 

saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• kunngjøringstekst 
 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøringen. 

 

V-SAK 6 kunngjøring stipendiat Salient Solutions 
 

saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• kunngjøringstekst 
 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøringen.  

 

Saker til behandling i lukket møte 

D-SAK 3 Overføringsmulighet 
 

Instituttstyret diskuterte muligheten for overføring. 

 

Ordinære saker 

V-SAK 7 
Saksnr.  
28/2022 

Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet "ModHap" 
 

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

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prognosenotat-t2-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektrapport-t2-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-stipendiat-c-fors.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-v-sak-5-kunngjoring-stipendiat-c-fors.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-stipendiat-salientsolutions.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-10-13/vedlegg/til-v-sak-6-kunngjoring-stipendiat-salientsolutions.pdf


saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• utlysningstekst  

• utvidet søkerliste 

• intervjukomiteens innstilling av 4. oktober 2022 

• vedlegg: vurdering av utenlandsk utdanning 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 
UiO. 
 

vedtak: 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som stipendiat i tråd med 
intervjukomiteens anbefaling.  

V-SAK 8 
Saksnr.  
29/2022 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "C-FORS" 
 

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 2022 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 
UiO. 
 

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

 

Eventuelt 

   

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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