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Forslag om utsettelse av to stillinger i ILNs stillingsplan 2017-2022 

Innledning 

Som gjort rede for i V-SAK 2-5 må ILN utsette to faste stillinger i instituttets stillingsplan 2017–

2022. Nedenfor følger en begrunnelse for hvilke stillinger ledergruppen mener bør utsettes. 

 

Faglig vurdering av hvilke stillinger som skal utsettes 

Følgende stillinger i ILNs reviderte stillingsplan 2017–2022 er i dag ubesatte og er med i 

vurderingen av hvilke to stillinger som skal settes på vent: 

1. Runologi og eldre nordisk språkhistorie (NORSPRÅK + NORRKELT) 

2. Nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk (NORLITT) 

3. Lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi (LING) 

4. Flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk (FLER + LING) 

5. Litteraturformidling og litteratursosiologi (NORLITT) 

6. Literacy (RETKOM + NOAS) 

7. Irsk og norrøn filologi (NORRKELT) 

 

Alle de ovennevnte stillingene er kommet langt i tilsettingsprosessen: Stilling 1 og seks er hos 

sakkyndig komité, for stilling 2, 4 og 7 arbeides det med innstilling etter gjennomførte intervjuer og 

prøveforelesninger, og for stilling 3 og 5 er den endelige innstillingen godkjent av instituttstyret og 

klare for vedtak om tilsetting hos fakultetets tilsettingsutvalg. 

Siden 2017 da stillingsplanen ble vedtatt, har instituttet gjennomgått noen større endringer som 

ikke er fanget opp i den situasjonsbeskrivelsen som den gang ble lagt til grunn for 

prioriteringsrekkefølgen av stillinger. Når to stillinger nå må settes på vent, er det derfor grunnlag 

for å vurdere prioriteringsrekkefølgen for de 7 ubesatte stillingene på nytt. 

Nedenfor nevnes de endringene som instituttledelsen vurderer som de mest vesentlige for enny 

rangering av de ubesatte stillingene.   
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 Instituttet har opprettet et nytt bachelorprogram i klarspråk som anslagsvis vil kreve en full 

stilling for å dekke det økte undervisningsbehovet. 

 Instituttet har ansatt i delt stilling (50% ILN og 50% IFIKK) en førsteamanuensis i 

lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi. Hun er 90% frikjøpt fra undervisning til 2025. 

 Instituttet har ansatt en sosiokognitiv laboratorieforsker i 100 % stilling. Finansiering: 

fortløpende eksterne midler. 

 Fagmiljøet Norrøn og keltisk filologi har fått tilsagn på et stort eksternt finansiert 

forskningsprosjekt som har bidratt til at en fast vitenskapelig ansatt er frikjøpt fra 

undervisning 75 % til 2026.  

 En ansatt ved Nordisk litteratur og en ansatt ved Lingvistikk har i løpet av 2019 redusert 

sine stillinger fra 100 % til 60 % (delvis pensjon).  

Når instituttstyret med den justerte langtidsprognosen er nødt til å utsette to av de syv ubesatte 

stillingene, er det et hovedspørsmål hvilke av hovedmålsettingene i nåværende stillingsplan som 

skal veie tyngst for prioriteringen. Med færre ansatte og usikre prognoser fremover er det 

instituttledelses vurdering at det viktigste kriteriet for prioritering må være at instituttet har 

ansatte som kan gi den undervisningen som ligger i instituttets portefølje. Det er et lovpålagt krav i 

statlig virksomhet at faste regulære arbeidsoppgaver som hovedregel utføres av fast ansatte, og 

undervisningstilbudet til instituttet er den mest forutsigbare delen av virksomheten. Studenter som 

er tatt opp på instituttets studietilbud, har krav på et studietilbud som leder frem til en grad. 

Dessuten er studiepoeng- og gradsproduksjonen den største og mest forutsigbare 

finansieringskilden instituttet har. Selv om instituttet i stillingsplanen har en rekke andre 

målsetninger, som oppbygning av en levedyktig og bærekraftig sosiokognitiv lab, økt tverrfaglighet, 

samfunnsrelevans, bygge og videreutvikle sterkere forskningsmiljøer, internasjonalisering m.m., 

må disse komme i annen rekke dersom disse målsetningene kommer i konflikt med behovet for å 

få dekket tilstrekkelig og nødvendig undervisning. 

Begge de to siste stillingsplanene betoner viktigheten av at samtlige vitenskapelige ansatte kan 

undervise bredt og «vise en større grad av felles ansvar for totaliteten av 

undervisningsporteføljen». Fire av stillingene i innværende stillingsplan er lagt i skjæringspunktet 

mellom to eller flere fagmiljøer ved instituttet.  

Nedenfor blir det gjort rede for hvilke stillingsbehov de ulike fagmiljøene har for å kunne dekke 

nødvendige undervisningsbehov. Siden de fleste ansatte i fagmiljøene Flerspråklighet (FLER), 

Lingvistikk (LING) og Nordisk språkvitenskap inkl.  Norsk som andrespråk (NORSPRÅK med 

NOAS), både har faglige forutsetninger for å kunne undervise på hverandres studietilbud og i en 

viss utstrekning allerede gjør dette, ses de ansatte i disse fagmiljøene og deres undervisningstilbud 

samlet under ett, mens de øvrige fagmiljøene, henholdsvis Retorikk og språklig kommunikasjon 

(RETKOM), Norrøn og keltisk filologi (NORRKELT) og Nordisk litteratur (NORLITT), ses separat. 

 

NORLITTs samlede undervisningsressursbehov for hele 2020 er p.t. ca. 7000 timer og for 2021 er 

det ca. 7500 timer, da behovet varierer siden studieretningen Litteraturformidling har opptak 

annethvert år. Dette estimatet inkluderer veiledning av lektorstudenter på bachelornivå samt 

veiledning av både ILNs programstudenter og lektorstudenter på masternivå. Fagmiljøets 
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tilgjengelige ressurser utgjør 5500 timer i 20201, altså er timeantallet lavere enn det som kreves 

med henholdsvis ca. 1500 og 2000 timer i året. I 2021, gitt at begge de litteraturvitenskapelige 

stillingene i den nåværende stillingsplanen bemannes, og gitt at ingen ansatte slutter før de fyller 

70 år, øker de tilgjengelige ressursene til 6550 timer2. Regnestykket tar ikke hensyn til at det er to 

planlagte, naturlige avganger etter 2020: én i 2023 og én i 2024. Disse avgangene vil medføre at 

nåværende emneportefølje krever flere undervisningsressurser enn hva fagmiljøet har. I tillegg vil 

to kommende avganger ved ILOS rundt 2023 kreve flere ressurser til veiledning og undervisning 

på studieretningen Litteraturformidling. 

Produksjon: Miljøets studiepoengproduksjon er høy, og snittet fra de siste syv semestrene (vår 

2016 – vår 2019) ligger på 4075 studiepoeng per semester. Våren 2019 gir dette 489 studiepoeng 

per årsverk (fast vitenskapelige ansatte).3  I perioden 2016–2019 leverte NORLITTs 

masterstudenter 52 masteroppgaver på 60 studiepoeng og 17 masteroppgaver på 30 studiepoeng. 

Merk at disse tallene ikke inkluderer lektorstudentenes masteroppgaver. Fagmiljøets inngående 

saldo høstsemesteret 2019 var 2500 plusstimer.  

Vurdering: Ledelsens vurdering er derfor at begge de litteraturvitenskapelige stillingene i 

nåværende stillingsplan bør opprettholdes. 

  

NORRKELT fullførte emneporteføljerevisjonen i 20184, og kullet som ble tatt opp høsten 2019, er 

det første som følger det nye bachelorløpet med klar faglig progresjon gjennom hele studieløpet.5 

NORRKELTs emneporteføljerevisjon var faglig motivert, men det reviderte kurstilbudet ble også 

dimensjonert slik at fire fast ansatte ville være i stand til å drive kurstilbudet til enhver tid. Det 

estimerte undervisningsressursbehovet etter revisjonen, 2800 t. i året, er basert på statistikk fra 

tidligere studenttall og avlagte grader. Den tilgjengelige ressursen i 2020 er fire fast ansatte med 

2111 timer til undervisning.6 

  

                                                           
1 Per Thomas Andersen (60%), Aasta M. Bjorvand Bjørkøy, Ståle Dingstad, Marianne Egeland, Sissel Furuseth, Gitte Mose 
(siste semester v2020), Thorstein Norheim, Elisabeth Oxfeldt, Hans Kristian Rustad. 
2 Per Thomas Andersen (60%), Aasta M. Bjorvand Bjørkøy, Ståle Dingstad, Marianne Egeland, Sissel Furuseth, Thorstein 
Norheim, Elisabeth Oxfeldt, Hans Kristian Rustad + to nyansatte 
3 4400 studiepoeng delt på 9 FVA. 
4 NORRKELTs emneportefølje-revisjon ble tatt opp i Programråd for Nordiske studier og Ibsen Studies den 3. desember 
2018. 
5 https://www.uio.no/studier/program/nordisk/studieretninger/keltisk/oppbygging/ Progresjonen er sikret ved å tilby en 
emne-sammensetning med flere obligatoriske emner, deriblant NFI1100 som er innføring i runologi (NFI1100 – Runology 
– General Introduction). I tredje semester velger studentene mellom to spesialiseringer – de kan spesialisere seg enten i 
norrøn eller keltisk filologi. I fjerde semester bygger man videre på den valgte spesialiseringen. På masternivå har 
NORRKELT i samråd med IAKHs arkeologi- og historiemiljø revidert Viking and Medieval Studies’ (VMS 
https://www.uio.no/english/studies/programmes/medieval-master/) emnesammensetning. VMS er eid av ILN, men vi 
samarbeider om emnetilbudet og veiledning av masterstudenter med historie- og arkeologimiljøet ved IAKH. Når 
studenter på Viking and Medieval Norse Studier (VMNS https://www.uio.no/english/studies/programmes/viking-and-
medieval-norse-master/index.html) kommer fra Háskóli Íslands til ILN om høsten, får de det samme kurstilbudet som 
VMS-studenter, dvs. de velger mellom de samme emnene som våre studenter. 
6 Jon Gunnar Jørgensen, Mikael Males, Jan Erik Rekdal. Karl G. Johansson (frikjøpt 75%) 

https://www.uio.no/studier/program/nordisk/studieretninger/keltisk/oppbygging/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/medieval-master/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/viking-and-medieval-norse-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/viking-and-medieval-norse-master/index.html
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Produksjon: I perioden 2016 og 2019 leverte NORRKELTs masterstudenter 15 masteroppgaver på 

60 studiepoeng og 28 masteroppgaver på 30 studiepoeng. NORRKELTs studiepoengproduksjon 

(snittet fra de siste syv semestrene, vår 2016 – vår 2019) ligger på 1353 per semester. Våren 2019 

var NORRKELTs studiepoengproduksjon litt høyere enn gjennomsnittet – den lå på 1465 

studiepoeng, dvs. 366 studiepoeng per årsverk.7 Fagmiljøets inngående saldo høstsemesteret 2019 

var 607 plusstimer. 

Vurdering: Med to avganger i henholdsvis 2021 og 2023 vil det være behov for å fylle begge 

stillingene som er ubesatt i stillingsplanen for å opprettholde tallet på 4 fast vitenskapelig ansatte 

som har ligget til grunn for dimensjoneringen av studietilbudet. Ledelsens vurdering er derfor at 

ingen av de to planlagte stillingene kan settes på vent.  

 

RETKOMs totale, årlige behov for undervisningsressurser i 2020, gitt den eksisterende 

emneporteføljen, er ca. 4500 timer. Dette estimatet inkluderer ikke veiledning av lektorstudenter, 

men det inkluderer undervisningsressursene som kreves for å drive det nye bachelorprogrammet, 

Bachelor i klart språk. De tilgjengelige ressursene samme år er 3105 timer.8 Fagmiljøets inngående 

saldo høstsemesteret 2019 var 1350 plusstimer. I 2021 har ikke RETKOM lenger noen 

førsteamanuensis-toer, så undervisningsressursene reduseres med 160 timer sammenliknet med 

2020. Samtidig får én RETKOM-ansatt full undervisningsplikt fra H2023, noe som bedrer 

balansen med 390 timer årlig, dvs. de tilgjengelige ressursene er 3295 timer i 2024.  

Produksjon: I perioden 2016 og 2019 leverte RETKOMs masterstudenter 18 masteroppgaver på 60 

studiepoeng og 9 masteroppgaver på 30 studiepoeng. Studiepoengproduksjonen ligger i snitt på 

2143 studiepoeng per termin (snittet fra de siste syv semestrene, vår 2016 – vår 2019). Våren 2019 

var miljøets snitt 449 poeng per årsverk9, mens det høsten 2018 var gjennomsnittet på 51310 

studiepoeng per årsverk. 

Vurdering: Instituttledelsens vurdering er at Literacy-stillingen i stillingsplanen ikke kan settes 

på vent fordi dette er den eneste stillingen som er definert med en faglig innretning mot 

RETKOM. 

 

  

                                                           
7 1465 studiepoeng delt på 4 FVA 
8 Kjell Lars Berge, Marja Etelämäki, Marie Gelang (20%), Jan Svennevig (50%), Johan Tønnesson og Eirik Vatnøy 
9 Kjell Lars Berge, Marja Etelämäki, Jan Svennevig (50%), Johan Tønnesson og Eirik Vatnøy 
10 Kjell Lars Berge, Marja Etelämäki, Jan Svennevig (50%), Johan Tønnesson og Eirik Vatnøy 
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NORSPRÅK med NOAS samt LING og FLER trenger til sammen undervisningsressurser 

tilsvarende ca. 10 300 timer i 2020.11 De tilgjengelige undervisningstimene samme år er 7800.12 Antallet 

plusstimer er også betydelig og utgjorde  2454 timer etter vårsemesteret 2019.13 Regnestykket tar ikke hensyn 

til kommende frikjøp, dvs.  det nye NFR-prosjektet (NorPol). I 2020 ventes det én planlagt, naturlig avgang 

på NOAS, deretter er det én planlagt avgang i 2021 og én i 2022, begge på LING. De to planlagte avgangene 

(NOAS i 2020 og LING i 2022) fører til en reduksjon i undervisningsressurser på 736 t. i året, mens avgangen 

i 2021 ikke vil påvirke antall tilgjengelige undervisningstimer i fagmiljøet Lingvistikk. I 2021 er den 

NORSPRÅK-ansatte som er delvis frikjøpt i 2020, tilbake i full stilling, og undervisningsressursene økes med 

496 timer i året. Samtidig ventes det at flere LING-, NOAS-, NORDSPRÅK- og FLER-ansatte får full 

undervisningsplikt fra 2024, siden MultiLing-finansieringen opphører sommeren 2023. Det er snakk om en 

økning på 3,73 årsverk på NORD og NOAS14 og 2,01 årsverk på LING og FLER15, til sammen 5,74 årsverk. 

Dette gjelder også den nåværende instituttledelsen som tidligst fra 2022 og senest fra 2026 er tilbake i miljøet 

NORSPRÅK (ytterligere økning med ett årsverk). Antall disponible undervisningstimer kommer dermed til å 

øke med 3920 timer (4600 t. den nåværende instituttlederen medregnet) i alt. I 2024 har NORSPRÅK, NOAS, 

LING og FLER til sammen 16,5 (den nåværende instituttledelsen medregnet) årsverk, dvs. 11 206 tilgjengelige 

undervisningstimer.  

Fra og med høsten 2022 trengs det undervisningsressurser for å drive det nye masterprogrammet i 

flerspråklighet. Om ressursbehovet for master i flerspråklighet er likt ressursbehovet for master i lingvistikk, 

kan undervisningsressursene estimeres til 800 undervisningstimer i året. I 2022 vil da 

undervisningsressursbehovet på NORSPRÅK, NOAS, LING og FLER være 11 100 timer. Dette estimatet 

tilsvarer de tilgjengelige ressursene i fagmiljøene.  

Produksjon: Studiepoengproduksjonen ligger i gjennomsnitt (vår 2016 – vår 2019) på 6483 timer per 

semester (4527 NORSPRÅK og NOAS, 1927 LING, 29 FLER). I vårsemesteret 2019 var fagmiljøenes 

studiepoengproduksjon (5050 NORSPRÅK og NOAS, 1990 LING, 180 FLERE) mye høyere enn 

gjennomsnittet – den var på 7220 studiepoeng, og 7220 studiepoeng delt på 12,6 stillinger, gir 573 studiepoeng 

per årsverk. I perioden 2016 og 2019 leverte NOAS’ masterstudenter 17 masteroppgaver på 60 studiepoeng 

og 1 masteroppgave på 30 studiepoeng. I samme periode leverte NORSPRÅKs masterstudenter 14 

masteroppgaver på 60 studiepoeng og 2 masteroppgaver på 30 studiepoeng. LINGs masterstudenter leverte 25 

masteroppgaver på 60 studiepoeng i perioden 2016 og 2019. Merk at disse tallene ikke inkluderer 

lektorstudentenes masteroppgaver. 

 

Vurdering: Gitt tilgjengelige undervisningsressurser i miljøene, er det ledelsens samlede vurdering at 

de språklige stillingene kan settes på vent. Dette gjelder både stillingen i lingvistikk med vekt på eksperimentell 

fonetikk og fonologi og stillingen i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk.  

                                                           
11 Estimat: ca. 6400 t. (NORSPRÅK + NOAS) + ca. 3900 t. (LING og FLER) 
12 Utregning: 2449 t. for NORSPRÅK: Guro Busterud (50%), Hans-Olav Enger, Piotr Garbacz (0%), Anu Laanemets, Ida 
Larsson (300 t. i 2020), Sverre Stausland Johnsen, Bente Ailin Svendsen (20%); 1274 t. for NOAS: Guro Busterud (50%), 
Haley De Korne (13%), Anne Golden (40%, siste semester våren 2020), Toril Opsahl (25%), Bente Ailin Svendsen (20%), 
Ingebjørg Tonne (40%); 4578 t. for LING og FLER: Haley De Korne (13%), Patrick Grosz, Dag Haug (50%), Pia Lane (40%), 
Minna Lehtonen (25%), Helge Lødrup (60%), Åshild Næss, Pritty Patel-Grosz, Andreas Sveen. 
13 Utregningen: 398 (NORSPRÅK) + 919 (NOAS) + 1137 (LING og FLER). 
14 Opsahl 75%; Tonne 60%; Svendsen 60%; Røyneland 100%; De Korne 33% 
15 Lehtonen 75%, Lane 60%, De Korne 66% 
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Vedtaksforslag 
Følgende stillinger i stillingsplanen utsettes:  

 Førsteamanuensis i lingvistikk med vekt eksperimentell fonetikk og fonologi 

 Førsteamanuensis i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk 

   



 7 

 

Appendiks: studiepoengproduksjon, mastergradproduksjon og timebehov med 

timeressurs per fagmiljø 

 

1) NORDLITT: Studiepoengproduksjon 
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2) RETKOM: studiepoengproduksjon 
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3) NORRKELT: Studiepoengproduksjon 
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4) NORDSPRÅK med NOAS: Studiepoengproduksjon 
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5) LING: Studiepoengproduksjon 
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6) FLER: Studiepoengproduksjon 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Følgende stillinger i ILNs stillingsplan (2017-2022) utsettes:  

 Lingvistikk med vekt på eksperimentell fonetikk og fonologi  

 Flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk 
 

 


