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Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022 

Bakgrunn 
Alle stillingene i ILOS’ stillingsplan 2014-2018 er nå besatt, under tilsetting eller under utlysning 

(se styrets vedtak 13. februar 2017 om de siste stillingene i stillingsplanen 2014-2018). Instituttet 

har dermed realisert forrige stillingsplan tidligere enn antatt og ILOS’ styre må i løpet av 2017 

vedta en ny stillingsplan for årene 2018-2022. 

Fakultetets ledelse har satt i gang en ny prosess faglige prioriteringer, FP III, som åpner for å 

knytte mulige satsninger til instituttenes stillingsplaner, se V-Sak 2, Fakultetsstyrets møte 3. mars 

2017. ILOS må imidlertid uansett selv definere kriterier for fordeling av nye stillinger og 

stillingskategorier, særlig hvis kriteriene går ut over de nøkkelopplysningene som nevnes i «HFs 

retningslinjer for stillingsplaner» (Vedlegg 1).  

Fakultetet har våren 2017 utarbeidet en ny mal for stillingsplaner som instituttene oppfordres til å 

ta i bruk (Vedlegg 2). Malen opererer med en rekke kvantifiserte beskrivelser av enkelte 

fagområder, men har for øvrig stort fokus på strategi. 

Langtidsbudsjettet viser at instituttet i perioden vil ha råd til å ansette i stillinger tilsvarende 5-6 

førsteamanuenser (100 %-stillinger). Dette er imidlertid under forutsetning av at vi fortsatt får inn 

eksterne forskningsmidler og/eller bedrer studentenes gjennomføring av studiene. Lykkes det oss 

ikke å få til forbedringer på disse områdene, kan vi risikere å måtte redusere antall nytilsettinger.  

På styremøtet 13. mars 2017 ble det enighet om at lederteamet skulle begynne å utarbeide «tykke» 

beskrivelser av instituttets enkelte fagmiljøer. Disse beskrivelsene skal brukes som underlag for 

videre diskusjon av stillingsplanen. 

Vedlagt kommer et første utkast til beskrivelser (Vedlegg 3). Merk at informasjoner om antall FVA 

per fagmiljø er basert på situasjonen våren 2017 og at de inkluderer stillinger som er utlyst og 

under ansettelse, dvs. at alle stillinger i stillingsplanen 2014-2018 er tatt med. 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/protokoller/Protokoll130217.html
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170303-protokoll.html
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/170303-protokoll.html


 2 

 

Nytt etter siste styremøte er at Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding om humaniora. 

Meldingen omtaler flere av fagene våre og Regjeringen har flere forventninger til universiteter og 

høyskoler, forventninger som er relevante for arbeidet med stillingsplanen. Det gjelder særlig 

intensivering av arbeidet med rekruttering til fremmedspråk som fransk og tysk (s. 67) og 

dimensjonering av programporteføljen etter kandidatenes fremtidige arbeidsmuligheter (s.101-

102). 

 

Til diskusjon 
Skal ILOS ta i bruk fakultetets nye mal for stillingsplaner? 

Hvilke informasjoner trenger styret i tillegg til den informasjonen som fremkommer i de foreløpige 

beskrivelsene?  

Noen muligheter er 

 Forskningsstyrke (f.eks. i form av publikasjonspoeng, ph.d.-utdanning/ gjennomførings-

stipendiater, eksternfinansiering) 

 Robusthet (f.eks. fagmiljøets antall bachelor-emner, antall studenter som avlegger minst én 

eksamen på 2000-nivå) 

 Opptak til master 

 Overskudd/underskudd på arbeidspliktregnskapet 

 Forventede arbeidsmuligheter 

 Tilknytning til Faglige prioriteringer III 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20162017/id2545646/sec1?q=Humaniora

