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Instituttstyrets arbeid med stillingsplan for perioden 2014-2017 – 

premisser, føringer og tentativ tidsplan 

ILN skal vedta ny stillingsplan for årene 2014-2017. Instituttstyret skal ta stilling til både hvor mange 

stillinger som skal utlyses, innenfor hvilke fagområder de skal utlyses og i hvilken rekkefølge de skal 

besettes. Det første spørsmålet er avhengig av den økonomiske situasjonen, slik den framkommer gjennom 

langtidsbudsjettet for perioden. Spørsmål to og tre avhenger dels av UiOs strategiske planer både sentralt 

og på fakultets- og instituttnivå, dels av UiOs og HFs faglige prioriteringer, slik de beskrives både gjennom 

dokumentet Kvalitet og relevans (2010).og gjennom revisjonsprosessen som gjennomføres ved HF akkurat 

nå, og dels på grunnlag av styrets vurderinger av hvilke studier som vil gi en stabil økonomi for instituttet på 

lang sikt.  

 

Arbeidet med stillingsplanen startet på styreseminaret i Fredrikstad 4.-6. september 2013. Styret diskuterte 

seg frem til en hensiktsmessig fremgangsmåte for prosessen, der de sentrale elementene var en bestilling 

av innspill til ILNs stillingsplan 2014-2017 fra instituttets fagmiljøer og en tidsplan. Et utkast til bestillingen 

ble diskutert på seminaret. Instituttledelsen laget en endelig versjon av denne på grunnlag av diskusjonen. I 

bestillingen som gikk til ILNs ansatte ble fagmiljøene bedt om å komme med innspill til stillingsplanen med 

utgangspunkt i følgende punkter:  

 

•ILN skal ha forskningsmiljøer og studieprogrammer som er sammensatt slik at de er best mulig beskyttet 

mot uheldige utslag av varierende rammebetingelser (økonomi), avvikling av forskningsterminer etc.  

•Samtidig som viktige tradisjonelle forskningsfelt ivaretas, skal ILN også utvikle fremtidsrettede 

forskningsmiljøer og studieprogrammer som går på tvers av nåværende faglige skillelinjer.  

•Fagmiljøene ved ILN skal bidra til forskerutdanning.  

•Innenfor fagområdene sine skal ILN utdanne kandidater som er etterspurt i samfunnet, særlig innenfor 

skoleverket, men også på andre områder.  

•ILNs fagmiljøer skal forske på områder som er relevante for studiene som tilbys.  

•Studieprogrammene ved ILN skal tilby et godt læringsmiljø.  

•Fagmiljøene bør gjøre rede for mulige styrker og sårbarhet i forhold konkurrerende miljøer.  

 

Denne bestillingen ble presentert på et informasjonsmøte for ILNs ansatte 19. september, med relevante 

momenter fra UiOs planverk som bakgrunn. Fagmiljøene fikk frist til 17. oktober til å levere innspill.  

Der fagmiljøene ikke har lyktes å enes om én felles uttalelse har instituttledelsen åpnet for supplerende 

uttalelser. 

 

Styret får med dette alle innspillene til diskusjon. Innspillene og styrets diskusjon vil i neste omgang være 

grunnlag for et førsteutkast til stillingsplan, som instituttledelsen utarbeider fram mot neste styremøte, 9. 

desember.  

 

30. oktober vil arbeidet med planen også presenteres i instituttledermøtet på HF.  Innspill derfra vil også tas 

med inn i arbeidet med utkastet. I denne sammenhengen er det viktig å huske på at stillingsplanen skal 

begrunnes, og at den skal godkjennes av fakultetsledelsen og diskuteres med organisasjonene. 


