
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

   

 

 

Til: Instituttstyret 
Fra: Instituttleder 

 

Sakstype: V-sak 

Møtesaksnr.: V-5 

Møtenr.: 4/2017 

Møtedato: 19.06.17 

Notatdato:10.06.17 

Arkivsaksnr.: 

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien 

Utkast til «Stillingsplan 2017-2022 - Institutt for lingvistiske og nordiske 

studier 

Saksopplysninger/sakssammendrag 
På styremøtet 14. februar 2017 vedtok instituttstyret følgende fremdriftsplan for arbeidet med ILNs 

stillingsplan 2017-2022 (V-SAK-8): 

 

 13.-14. februar 2017: (styreseminar): Orientering om behovet for ny stillingsplan og 

premisser for arbeidet 

 14. februar 2017: (styremøte): Vedtak om tidsplan og prosess for arbeidet med stillingsplan 

 Primo mars 2017: Invitasjon til fagmiljøer, forskergrupper, studenter og ansatte om å 

komme med innspill til nye stillinger i ILNs stillingsplan 2017-2022 

 Primo april 2017: Frist for innsending av innspill til stillingsplanen 

 22. mai 2017: (styremøte): Diskusjonssak: Utkast til stillingsplan 2017-2022 

 Primo juni 2017: Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene 

 19. juni 2017: Instituttstyret vedtar ILN stillingsplan 2017-2022 og oversender den til 

fakultetsledelsen for godkjenning. 

 

Prosessen frem mot vedtak 19. juni kan følges på nettsiden «Ny stillingsplan for ILN 2017-2022».  

 

Til innspillsfristen 6. april hadde ansatte og studenter spilt inn til sammen 24. forslag til stillinger som alle er 

publisert på nettsiden over. 

 

22. mai ble et førsteutkast av stillingsplanen diskutert i instituttstyret. Innspillene fra dette møtet, samt fra 

et møte instituttleder hadde med dekanus om utkastet til stillingsplan den 7. juni er forsøkt innarbeidet i 

det vedlagte og reviderte forslaget til stillingsplan. 

 

http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2017-2020/protokoll-2017/protokoll-14-02-2017.html
https://www.hf.uio.no/iln/om/tilsettingssaker/ny-stillingsplan-for-iln-2017-2022.html
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Endringer som er innarbeidet siden etter at utkastet til stillingsplan ble 

behandlet som diskusjonssak på instituttstyremøtet 22.05.17 
Endringene i det endelige forslaget til stillingsplan ser man enklest ved å sammenstille det med utkastet 

som dannet grunnlaget for diskusjonen i styremøtet 22. mai. De vesentligste endringene under de enkelte 

hovedoverskriftene er:  

 

 Strategiske mål for instituttet 

I det fremlagte forslaget er samarbeid som strategisk mål ytterligere begrunnet siden 22.05. 

Avslutningsvis i denne delen av stillingsplanen er det forsøkt synliggjort hvordan stillingsplanen 

støtter opp under målsettingene i fakultetets strategi for faglige prioriteringer III 

 

 Situasjonsbeskrivelse 

I innledningsavsnittet presiseres det tydeligere at beskrivelsen av fagmiljøene ikke bør leses som en 

uttømmende beskrivelse av fagmiljøenes faglige profil, men at hovedfokus ligger på fagmiljøets 

samarbeidsflater.  

 

 Strategiske vurderinger for å nå målene 

Under denne overskriften er begrunnelsen for forslag til stillinger som går på tvers av etablerte 

faglige skillelinjer forsøkt ytterligere forsterket. 

 

 Strategisk begrunnelse for stillingene 

Alle begrunnelsene har fått tydeligere presiseringer av hvilke aktiviteter man ønsker å forsterke 

med stillingen (dekke undervisningsbehov, forsterkning av forskningsfelt, etc.). I tillegg er følgende 

endringer gjort med de konkrete stillingsforslagene: 

o 20% stillingen i irsk språk og litteratur er foreslått fjernet og erstattet av en 100% stilling i 

irsk og norrøn filologi (Middelalderstudier) 

o Stillingen i flerspråklighet med innretning mot anvendt lingvistikk er foreslått endret til en 

stilling i flerspråklighet og typologi  

 

 Rangering av stillingene 

Følgende endringer er foreslått i rangeringen av stillingene siden utkastet til stillingsplan ble 

diskutert på styremøtet 22.05: 

o 50% stillingen i lingvistikk er rangert først (Stilling 0). Denne stillingen er «budsjettnøytral» 

for fakultetet i den forstand at det dreier seg om å flytte en halv stilling fra et institutt til et 

annet. I tillegg er det allerede gått nærmere et år siden forespørselen om overflytting ble 

fremmet, og det er uheldig for både arbeidstaker og arbeidsgiver å bruke flere år på å 

realisere overførselen. 

o Stillingen i flerspråklighet med vekt på SLA er flyttet fra 3. plass til 7. plass. Dette skyldes 

usikkerhet rundt etableringen av et MA-program i flerspråklighet og hvorvidt et slikt tilbud 

har tilstrekkelig studentrekrutteringsgrunnlag. 
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o Stillingen i teoretisk lingvistikk med fokus på eksperimentell fonologi er rangert som stilling 

nummer 4 mot tidligere stilling nummer 7. Dette begrunnes i et stort veiledningsbehov og 

for å møte studentenes ønsker. 

o En full stilling i irsk og norrøn filologi er plassert på plass nr 10. Dette for å støtte sterkere 

opp under et unikt faglig tilbud som trekker veksler på forbindelseslinjene mellom norrønt 

og keltisk. 

o Toerstilling nummer tre er fjernet fra stillingsplanen og erstattet med den fulle stillingen i 

irsk og nørrøn filologi. 

 

Hjemmelsgrunnlag 
HFs retningslinjer for stillingsplaner 

Hovedproblemstillinger 
Instituttleder vurderer følgende som de de viktigste hovedproblemstillingene: 

 Møter den faglige innretningen på stillingene i det fremlagte forslaget til stillingsplan fagenes 

behov og utviklingspotensial fremover på en best mulig måte? 

 Er rangeringsrekkefølgen av stillingen riktig? 

 Støtter stillingsplanen også opp under fakultetets og universitets strategiske mål? 

 Er stillingene er plassert i riktig stillingskategori? Særlig gjelder dette stillingen rangert som 

nummer 4 – Språklige nordiskemner med særlig relevans for lektorutdanningen (Nordisk språk med 

vekt på NOAS). Fordi denne stillingen henter sin hovedbegrunnelse i undervisningsbehov, så bør 

instituttstyret vurdere om det er mer hensiktsmessig å lyse den ut som en førstelektorstilling. 

 

Vedtaksforslag: 
Instituttleder gis fullmakt til å sluttføre arbeidet med stillingsplan i samarbeid med fakultetsledelsen. 

Dersom dette arbeidet skulle resultere i en annen faglig innretning på stillingene, eller i at 

rangeringsrekkefølgen endres, skal stillingsplanen behandles i instituttstyret på nytt 

http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2016/6-2016/d-sak-50-vedlegg-v-hf-retningslinjer-stillingsplan.pdf

